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Valimisliit Koduvald Haaslava tänab kõiki valijaid!
Tunneme heameelt, et toimunud kohalike omavalitsuste
volikogude valimistest võttis meie vallas osa tavapärasest
rohkem valijaid – 68,23% kõikidest valijatest osales volikogu
valimistel ning sellise kõrge protsendiga olime oma

valimisaktiivsusega kolmandal kohal Tartumaal. See näitab,
et on suurenenud vallakodanike huvi vallas toimuva vastu.
Vaid üheskoos valides ja otsuseid tehes saamegi parimaid
tulemusi.
Edu meile kõigile!

Valimisliit Mõte ja Tegu tänab oma valijaid!
Soovime kõikidele vallaelanikele jõudu ja positiivset
mõtlemist - selliselt muudame üheskoos oma elu paremaks!
Kui Sul tekib hea idee või rõhub mure, siis pöördu julgelt ka
edaspidi meie poole:

* e-post: peeter.suislepp@eesti.ee;
* telefon: 521 8588;
* postiaadress: Valimisliit Mõte ja Tegu; Kurepalu küla
Haaslava vald Tartu maakond 62113.
JA SINU MÕTE SAAB TEOKS!
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Vallavalitsuse istungid
22. september
− Katastriüksuse sihtotstarvete muutmine.
− Aadresside määramine.
− Täiendava sotsiaaltoetuse maksmine valla eelarvest.
− Haaslava Vallavalitsuse 23. jaanuari 2009. a määruse
nr 1 „Roiu Lasteaia Kukupai õppevahendite tasu ja
toidukulu maksmise kord“ kehtetuks tunnistamine.
− Haaslava Vallavalitsuse 9. aprilli 2008. a määruse
„Roiu Lasteaeda Kukupai laste vastuvõtmise ja sealt
väljaarvamise kord“ muutmine.
− Kasutusloa andmine.
8. oktoober
− Lasteaia hoolekogu koosseisu kinnitamine.
− Haaslava vallas Igevere külas asuva Labi maaüksuse
jagamine.
− Haaslava vallas Aadami külas asuva Aasa maaüksuse
jagamine.

− Põhja-Kesa, Põhjatamme ja Uue-Kesa maaüksustel
detailplaneeringu algatamine ja planeeringu koostamise
tingimuste kinnitamine.
− Detailplaneeringu vastuvõtmine.
− Kasutuslubade andmine.
− Aardla külas asuva puurkaevu teenindamiseks vajaliku
maa ja sihtotstarbe määramine hoonestusõiguse
seadmiseks riigimaale.
− Raha eraldamine valla eelarve reservfondist.
− Täiendava sotsiaaltoetuse maksmine valla eelarvest.
15. oktoober
− Ehituslubade andmine.
− Kasutusloa andmine.
Ene Silla
vallasekretär

Austatud vallakodanik!
Rohkearvuline kandidaatide ja hääletamisel osalejate arv
tänavu aasta kohaliku omavalitsuse valimistel on tõestus, et
kodanik on muutunud ärksamaks, osaleb otsustamisprotsessis
ja hoolib oma koduvalla jätkusuutlikkuse ning igakülgse
arengu eest.
Väikesel omavalitsusel on suur vastutus, tihti väiksemad
rahalised võimalused, kuid tegusalt ja targalt tegutsedes on
võimalus arendada täiendavaid avalikke teenuseid
erinevatele vanusegruppidele. Vallaelu edendamisel on
kolmas sektor ja igakülgne koostöö elanikega määrava
tähtsusega ning arengut soodustav.
Turvaline ja arenev koduküla - koduvald on meie ühine
eesmärk. Teistest hoolides ja üheskoos minnes, suudame
oma piirkonna arengu eest seista ja õigeid otsuseid ning
valikuid teha.

Kohalik võim on võimas ja vägev, sest paljud olulised
vallaelu puudutavad otsused tehakse kohaliku omavalitsuse
volikogus. Vallavolikogude istungid on üldjuhul avalikud ja
valla elanikel on võimalus ning õigus osaleda volikogu
istungitel.
Loodan siiralt, et vastvalitud vallavolikogu ja –valitsuse
liikmed töötavad täie pühendumise, asjatundlikkuse ja
vastutustundega, panustades oma teadmisi ning kogemusi
vallaelu paremaks ja kindlamaks muutmisel.
Tänan kõiki, kes Te minu kandideerimist KOV valimistel
toetasite. Kahjuks jäi üksikmandaadi jaoks toetushääli
väheseks ja ma ei osutunud valituks.
Lugupidamise ja heade soovidega
Maie Otsa

Sügispidu Kurepalus
Päikeselisel sügispäeval 11. oktoobril toimus Kurepalus uue
laululava avamispidu. Peo avakõnes nimetas vallavanem Jüri
Raudseping üritust omamoodi lõikuspeoks, millega
soovitakse tähistada kõiki käesoleval aastal vallas tehtud
olulisemaid investeeringuid. Remonditi Sillaotsa Põhikooli
õppehoone ja staadion, ehitati Roiut Päkstega ühendav
kergliiklustee. Roiu lasteaias Kukupai remonditi ruume ja
avati uus rühm. Roiu paisjärvele ehitati uus veetaseme
regulaator ning korrastati ja laiendati supluskoht. Roiu
alevikus ja Ignase külas rekonstrueeriti ühisveevärgi- ja
kanalisatsioonisüsteeme. Kurepalu külas valmis lauluväljak
kõlakoja ja istepinkidega ning puhkeala I etapp.
Pärast avakõnet esitas Haaslava Meeskoor neli laulu. See oli
ka omamoodi lava kõla testimine, mille tulemustega jäid
dirigent Kalev Lindal ja mehed igati rahule. Dirigendi poolt

kuulutati avalikult välja ka järgmisel aastal toimuv Haaslava
Meestelaulu Päev, mis toimub järgmise aasta mai kuus.
Seejärel jätkas kontserti ca pooletunnise esinemisega Gerli
Padar, keda saatis kitarril Taavi Langi. Tantsuks mängis
ansambel, solistiks valla majandusnõunik Priit Lomp.
Rahvast oli kuulamas ja uudistamas palju. Suurt huvi pakkus
lisaks lauluväljakule paisjärve äärde rajatud liivarand koos
seal paiknevate atraktsioonidega. Sügisjaheduse peletamiseks
pakuti rahvale kuuma kakaod ja teed koos pirukatega. Lava
ees löödi tantsu ning soojendada sai ennast süüdatud lõkke
ääres.
Pilte ja videosid antud üritusest võib loodetavasti näha üsna
pea aadressil www.haaslava.ee.
Kristjan Jansen
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AS Emajõe Veevärk liitumise teadaanne
Emajõe-Võhandu jõe valgala veemajanduse arendamise
projekti, mida rahastab Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond,
raames käivad torustike ehitustööd paljudes asulates.
Luuakse
liitumisvõimalus
ühisveevärgi
ja/või
kanalisatsiooniga paljudele kinnistutele, kus varem seda ei
ole olnud. Siinkohal annaks väikese ülevaate sellest,
mismoodi käib antud projekti raames liitumisprotsess nendel
kinnistutel, kellele on juba välja ehitatud või ehitatakse
liitumispunkt, millega on võimalik liituda.
Kõigile, kelle kinnistule antud projekti raames võimaldatakse
liitumist, st kinnistu piirneb rajatavate torustikega, on
saadetud või saadetakse posti teel koju kiri ja ettepanek
liitumiseks. Liitumine ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga ei
ole kohustuslik, kuid nendele, kes teevad seda enne 31.
detsembrit 2010.a ning asuvad teenust kasutama, on
liitumistasu 0 krooni. Hilisem liitumine on tasuline. Täidetud
liitumisleping koos teiste vajalike dokumentidega palume
tagastada posti teel või tuua AS Emajõe Veevärk kontorisse.
Soovijad võivad ka lepingu digitaalallkirjastada ning
edastada e-kirja teel. Täpsemad juhised ja vajaminevate
dokumentide loetelu on toodud lepingu kaaskirjas, täiendav
informatsioon saadetakse teistkordselt inimestele, kes ei ole
veel liitunud, posti teel. Alati võib ka küsimustega pöörduda
AS Emajõe Veevärgi poole telefonil 7 311 840. Samuti
palume ühendust võtta inimestel, kes mingil põhjusel ei ole
meie poolt saadetud liitumislepingut kätte saanud, kuigi
peaks selle saama.
Kinnistu omanik teostab peale liitumislepingu sõlmimist
kinnistuveevärgi trasside ehitamise, see on omaniku
ülesanne. Kui vastava ehituse teostamiseks on kohalik
omavalitsus ette näinud loa, siis kinnistu omanik taotleb selle
loa vastavalt kehtivale seadusandlusele. Enne ehitamise
algust on kinnistu omanik kohustatud teavitama AS Emajõe
Veevärki tööde algusest ja planeeritavast lõpetamise
kuupäevast, samuti sellest, kes teostab ühendamise.
Ühenduse võib teostada ainult vastavat väljaõpet omav
spetsialist. Vastasel juhul on kohustuslik AS Emajõe
Veevärgi esindaja juuresolek ühenduse teostamisel.
Kanalisatsiooniga ühendamist ei või teha enne, kui AS
Emajõe Veevärk on ehitajalt magistraaltrassi vastu võtnud,
alles siis võib alustada ühendamist. Järelvalvet kinnistu
siseste
torustike
ehitamisel
ja
ühendamisel
liitumispunktidega teostab AS Emajõe Veevärk.
Liituja esitab peale tööde lõppu ASile Emajõe Veevärk
digitaalse teostusmõõdistuse.
Kinnistu omanik on kohustatud välja ehitama ka
veemõõtesõlme, kui seda ei ole varem nõuetekohaselt välja
ehitatud. Veearvestit liituja paigaldama ise ei pea, selle
paigaldab piirkonna vee-ettevõtja. Kui veemõõtesõlm on
valmis arvesti paigaldamiseks, siis tuleb sellest teavitada veeettevõtjat, kes tuleb ja paigaldab arvesti. Juhul kui

veemõõtesõlm ei ole välja ehitatud, nii et sinna saaks
paigaldada veearvesti, siis piirkondades, kus vee-ettevõtjaks
on AS Emajõe Veevärk, võib puudused likvideerida ja
muudatused veemõõtesõlme teha küll AS Emajõe Veevärk,
kuid nimetatud tööde eest tuleb liitujal tasuda, need ei kuulu
tasuta paigaldatava arvesti juurde.
Kui klient kasutas eelnevalt isiklikku kaevu ning soovib
isikliku kaevu kasutamist jätkata, siis on klient kohustatud
paigaldama veearvesti omal kulul sellele osale tarbitavale
kaevust võetavale veele, mis peale kasutamist suunatakse
ühiskanalisatsiooni. Klient on kohustatud tellima piirkonna
vee-ettevõtjalt isikliku kaevuvee veearvesti plommimise ning
süsteemi ülevaatamise. NB! Ühisveevärgi torustikku ja
isiklikust kaevust tulevat torustikku kokku ühendada ei ole
lubatud!
Enne teenuse või teenuste kasutama hakkamist peab
ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitunud klient sõlmima ka
teenuselepingu. Kliendid, kes eelnevalt kasutasid ühte
teenust ning liitusid nüüd teise teenusega, peavad uuendama
olemasolevat teenuselepingut, eelneva teenuselepingu
puudumisel sõlmitakse uus teenuseleping.
Teenuseleping
sõlmitakse
lähtuvalt
teenuselepingu
sõlmimise protsessist (http://www.emajoevv.ee).
Peale teenuselepingu sõlmimist võib klient alustada tarbimist
juhul, kui lepingus ei ole märget hilisemast tarbimise
võimaldamise
algusest.
Eriti
oluline
on
see
kanalisatsioonitrassi puhul, sest kasutamist ei tohi alustada
varem, kui on tehtud kõik vajalikud ühendused
magistraaltrassil. Juhul, kui tarbimise alustamiseks tuleb
avada enne ka maakraan ning seda ei ole varem tehtud, siis
maakraani avamise õigus on piirkonna vee-ettevõtjal.
Maakraani avamise soovist palume anda teada veeettevõtjale. Liituja vastutab selle eest, et kinnistuveevärgile
paigaldatud sulgarmatuurid oleks suletud ning ei tekiks
veekahjustusi. Kui kahjustused peaks tekkima, siis selle eest
AS Emajõe Veevärk ei vastuta.
Peale tarbimise alustamist toimub igapäevane teenuse
tarbimine kliendi poolt kooskõlas kehtivate ühisveevärgi ja –
kanalisatsiooni kasutamise eeskirjadega.
AS Emajõe Veevärk loodab, et projekti raames läbi viidud
ehitus- ja rekonstrueerimistööd parandavad inimeste
elukvaliteeti ning tagavad kvaliteetse teenuse.
AS Emajõe Veevärk on meeleldi nõus vastama kõigile
tekkinud küsimustele telefonil 7 311 840 või elektronposti
aadressil emajoevv@emajoevv.ee.
Merilin Seepter
AS Emajõe Veevärk
avalike suhete juht

Üleskutse!
Hea lehelugeja! Pöördun Sinu poole palvega aidata kaasa
sporditeemalise näituse kokku panemisel. Kui Sa ise, Su
sõbrad, sugulased või tuttavad omavad mitte just kõige
tavapärasemaid sporditarbeid, - varustust, millel omakorda
on ka emotsionaalne väärtus, siis palun võta meiega
ühendust. Pean siinkohal silmas asju, milledel on sportlaste

autogrammid või omavad huvitavat ajalugu. Olgu need siis
pallid, särgid, püksid või midagi muud.
Näitus on plaanis välja panna Sillaotsa Spordihoones.
Huvilised võivad helistada mulle tel 555 66 220 või Priit
Lomp`ile tel 569 82 166.
Tiit Kruusement
Sillaotsa Spordihoone juhataja
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Haaslava jahimeeste sügisestest tegemistest
Nagu igal sügisel, võib ka seekord nädalavahetustel Haaslava
valla metsateedel näha punavestides mehi.
Vallaelanikul võib loomulikult tekkida küsimus, mis asju
aetakse?
1. oktoobrist algas sügisene põdra ja metssea ajujahihooaeg
ning maastikul märgatavaks teevad end Haaslava Jahiseltsi
jahimehed. (Kuna jahipiirkondade piirid ei lange kokku
vallapiiridega, siis Aardla küla kandis võib kohata ka
Ülenurme Jahiseltsi liikmeid.) Ajujaht tähendab, et osa
jahimehi ehk ajajad püüavad häält tehes loomi ette ajada
teisele osale ehk küttidele.
Tartumaal on sel jahihooajal lubatud lasta 230 põtra.
Vastavalt teadlaste soovitustele jaguneb limiit pullide,
vasikate ja põdralehmade vahel. Kuna Haaslava
jahipiirkonnas on suhteliselt palju tiheasustusalasid ja põdra
elupaigaks sobimatut avamaastikku, on Haaslava jahimeestel
sel hooajal lubatud lasta vaid 2 põtra.
Põdra ajujaht lõpeb 30. novembril, ent jahihooaeg jätkub
metssea ajujahiga kuni 28. veebruarini. Sestap võib ka sel
perioodil jahiseltskonda metsas kohata.
Mida peaks vallakodanik ajujahist teadma? Esmalt peaksid
autojuhid mõnevõrra ettevaatlikumad olema – ajuga liikvele
aetud loomad võivad teele ilmuda üsna ootamatult. Teisalt –
metsas jalutajad peaksid tegema end võimalikult nähtavaks.

Erksavärviline vest ei tee paha. Sattudes aju alale, peab
endast häälekalt märku andma ja ootama, kuni ajajad
mööduvad. Kindlasti ei tohi ajajate ees kütiliini poole
liikuda!
Lisaks põhiliselt puhkepäevadel peetavatele ajujahtidele
liiguvad jahimehed metsas ja põldudel ringi ka nädala sees.
Siis aga enamasti hommiku-ja õhtuhämaruses. Nii peetakse
varitsus- ja hiilimisjahti. Sügisesel, hanede rände ajal,
kütitakse põldudele peatuma jäänud haneparvedest mõni
lind. Metskitsejaht nii metsas kui põlluservades kestab
novembri lõpuni. Talvel vähendatakse põldudel rebaste
arvukust. Koprakraavidel peetakse jahti kobrastele, kes usina
tammiehitustööga metsaomanikele peavalu valmistavad.
Haaslava Jahiselts palub vallaelanikelt mõistvat suhtumist –
Haaslava valla metsadesse ja põldudele peavad ära mahtuma
nii jahimehed kui ka teised loodusenautijad. Koeraomanikel
palume oma lemmikud ikka õuealal hoida. Nii sageli on
jahimehed looduses liikudes näinud koeri metskitsi taga
ajamas. Eriti just talvel võivad metskitsed seetõttu hukkuda.
Küsimuste korral palume kontakteeruda alltoodud e-mailil.
Ilusat sügist soovides,
Haaslava Jahiselts
okoforest@hot.ee

Sulle-Mulle Täikast
Jutte masust, täpest ja ei tea millest veel kuuleme juba
mitmeid kuid igast meediakanalist. Ent nii nagu laulusõnad
ütlevad, et kord iga pidu saab otsa, nii võiks öelda ka raskete
aegade kohta. Et suure tõenäosusega saavad ka need ühel
päeval lihtsalt otsa. Kas aga juhtub see homme või
ülehomme, ei oska keegi öelda. Kuidas siis ennast ja lähedasi
sel ebakindlal ajal aidata või toetada?
Üks igati väärt mõte võib sündida ühe ainsama hetkega,
kahjuks võib ka kustuda sealsamas, kui ei leia piisavalt
toetajaid. Sulle-Mulle Täika idee – mis mul on üle võib
vajalik olla sulle - välja tulemise ja toetamisega läks aga
teisti. Ja nii saigi 4. oktoobril Priiuse seltsimaja saalis see
mõte teoks.
Hea meel on tõdeda, et meie vallas elab piisavalt palju
inimesi, kes peavad lugu säästavast eluviisist ning on valmis
toetama kaaskondseid. Müüjaid oli täikal tosinajagu, ostjate
arv oleks võinud ju suurem olla. Kuid esimene kord ikkagi.
Alljärgnevalt mõned mõtted, mis on kirja pandud müüjate ja
ostjate poolt:
Täika idee oli väga tore. Kaupa õnnestus müüa, koha
väiksust arvestades piisavalt. Täika korraldamise tihedus –
paar korda kuni 4 korda aastas (nt vastavalt aastaaegadele).
Täika on väga tore. Nii müüjal kui ka ostjatel. Väikesed
hinnad kah. Müümine edeneb. Täika peaks kindlasti
kordama.
Täika on väga tore. Tundub, et ostjatel on väga tore. Võiks
toimuda igal nädalavahetusel.

Seda ideed võiks korrata! Tundub, et küla on küll väike, kuid
huvi on. Teinekordki…
Kõike ei pea ise soetama. Riided jm. peaksid käest kätte
käima. Nii säästame loodust! Selline üritus peaks saama
kindlasti regulaarsed toimumisajad. Kaalud võiks ka
lihtsamat varianti – annetamist.
Kindlasti peaks kordama, aga mitte väga tihti, sest ega
endalgi seda kaupa juurde ei tule ja …
Peaks kordama näit. kvartalis korra, suvel võiks väljas näit.
laululaval.
Väga tore ettevõtmine, peaks toimuma sagedamini. Siis
hakkab rohkem rahvast käima, kui tekib teadmine, et selline
üritus toimub näit. iga kvartal.
Tore üritus, ettepanek: iga kvartali 1. nädalavahetusel
korraldada. Vajalik oleks suurem reklaam.
Nagu eeltoodust lugeda sai, õnnestus meie esimene SulleMulle Täika igati. Ja kuna kõik olid selle poolt, et üritust veel
korraldada, siis annangi siinkohal teada, et järgmine SulleMulle Täika toimub 6. detsembril kell 10.00-12.00 Priiuse
seltsimajas.
Aitäh kõigile, kes osalesid oktoobrikuisel täikal.
Kohtumiseni detsembris!
Ilona Vaagen
kultuuri-ja spordinõunik
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Roiu raamatukogus külas Tiit Vahemets
3. novembril kell 12.00 toimub raamatukogus kohtumine
endise Viisu raamatukogu juhataja, kirjamees Tiit
Vahemetsaga. Tema pseudonüümiks on Teet Metsakaru.
Selle nime all ilmub ajakirjas Saladused järjejutt „Elumere
lainetel loksumas“.
Teda peetakse Eesti kõige nooremaks metsavennaks, koos
ema ja isaga veetis ta punkris üksteist aastat. Seal hakkas ta
varakult lugema ja jäi raamatutega sinasõbraks kogu eluks.
Tema sulest on ilmunud viis raamatut:
„Lapsena metsas“ 2006, elust maa all.
„Koer poiss koolis“ 2007, metsast tulnu kohanemine
tolleaegse ühiskonnaga.

„Koer poiss kooli“ II 2008, esimene vaba suvi ja töö
turbaväljadel, uus klass ja uued sõbrad.
„Koer poiss koolis“ III 2008, viimane kooliaasta
seitsmeklassilises koolis ja romaani mõõtu esimene armastus.
„Vene vägi“ 2009, juhtumustest vene sõjaväes.
Üritusel on võimalik osta tema viimati ilmunud raamatut
„Vene vägi“.
Info Roiu raamatukogu telefonil: 5060964
Elle Kruus
Roiu raamatukogu juhataja

Õpilaste tunnustamine
Sillaotsa Põhikooli direktor avaldab K I I T U S T hea ja väga hea õppeedukuse ning hea ja eeskujuliku käitumise eest
2009/2010. õppeaasta I veerandil järgmistele õpilastele:
1. klass
1. Ketlin Kiis*
2. Sander Kobjašev*
3. Triin Meho*
4. Eliise Diandra Mei
5. Siim Orgoja
2. klass
6. Gertu Piho

3. klass
7. Elis Järvemäe
8. Maurice Lina
9. Silvija Mikk*
10. Mirjam Pirn
11. Martin Pungar
12. Karlis Põldoja
13. Sander Radionov
4. klass
14. Joosep Pleksner

5. klass
15. Janette-Kristi Härm
16. Mihkel Lepson
17. Lotte Suislepp*
18. Andre-Loit Valli*
6. klass
19. Merit-Karmel Annamaa
20. Kätrin Metsla
21. Joanna Saar
22. Hendrik Silm
23. Anette Traks

7. klass
24. Tõnis Ingvar Mals
8. klass
25. Mirjam Grosberg
26. Gertrud Pleksner
27. Roland Reinvald
28. Karola Siimsalu

* hinded väga head ja käitumine eeskujulik

Sillaotsa koolis meenutati Johannes Loosti
5. - 9. oktoobrini toimus Sillaotsa Põhikoolis esmakordselt
Johannes Loostile pühendatud muusikanädal. Nii mõnelegi
õpilasele on see nimi täiesti tundmatu. See on ka mõistetav,
sest oli ju J. Loost Sillaotsa kooli direktor ja mitmete ainete
õpetaja aastani 1988. Halvenev tervis ei võimaldanud tal
enam armastatud ametit pidada. Kuid vaatamata sellele
osales ta jätkuvalt aktiivselt kooli ja valla kultuuriüritustel
ning jäädvustas seal toimunu oma fotoaparaadiga.
Muusikanädala raames sai meie koolis ülespandud stendidel
tutvuda Haaslava Meeskoori ning selle dirigentidega.
Muusikanädala raamesse mahtus kaks õppereisi Vanemuise
teatrisse: Vanemuise teatri ooperiloeng „Appi! Ooper?!“põhikooli astmele. Õpilased sattusid täiesti ebatavalisse
„koolitundi“, kus Vanemuise teatri ooperisolistid Merle
Jalakas ja Jaan Willem Sibul õpetasid ooperižanrit kuulama
ja vaatama ning andsid ülevaate ooperimajast ning selle
töötajatest.
„Lotte ja Bruno muusikatund“ - algklassidele. Lotte ja Bruno
tahtsid saada muusikuteks - aga missugune pill on kõige
põnevam? Või on hoopis huvitavam dirigendiamet? Seda
kõike aitasid neil ja lastel teada saada Vanemuise
Sümfooniaorkester, eesotsas dirigent Tarmo Leinatammega.
Kuulates orkestri esituses erinevaid muusikateoseid ja
katsetades mitmeid pille, tegid Lotte ja Bruno lõpuks oma
valiku.
9. oktoobril, reede pärastlõunal, toimus kooli aulas kontsertkohtumine Haaslava Meeskooriga. Sissejuhatuseks laulsime
K. Pihlari loodud kooli hümni „Sillaotsa kooli laul“. Seejärel
andsin ülevaate J. Loosti ja meeskoori tegevusest, misjärel

süütasime koori president Arno Justusega teeneka koori-ja
koolipapa mälestuseks küünla.
Meeskoori esituses kuulasime nelja laulu: A. Ritsing
„Teretus“, A. Lätte „Malemäng“ ja G. Ernesaks „Kuldne
õhtupäike“. Lisaloona esitati laul „Mariana“.
Õpilased korraldasid laulumeestele väikese intervjuu, kus
saime teada, et Jaan Annamaa, kes ka sel päeval kohal oli, on
üks meeskoori staažikamaid lauljaid. Samuti kuulsime tema
meenutusi J. Loosti kohta. Saime teada, et nii mitmedki
meeskoori mehed on kas õppinud või töötanud Sillaotsa
koolis. Kui lapsed tahtsid teada, missuguseid laule ja miks
meeldib meestel laulda, siis vastasid nad nagu ühest suust:
„Kõiki laule ja rõõmuga!“
Lisaks
meeskoorile
esines
Sillaotsa
Põhikooli
poisteansambel T. Volli lauluga „Poiste laul“ ning lõpetuseks
laulsime ühislaulu G. Ernesaks „Laev tõstis purjed..“
Tänutäheks kontserdi eest kinkis Sillaotsa koolipere
meeskoorile suure albumi, kuhu edaspidigi on hea
jäädvustada oma tegemised. Kolmele kõige kauem kooris
laulnud mehele kinkis direktor Ilvi Suislepp kaunid klaasist
liivakellad, millel sümboolne tähendus – aeg, mis meile siin
maailmas antakse, on väga üürike ja saab kahjuks väga
kiiresti otsa...
Marlene Grudkina
muusikaõpetaja
Sillaotsa Põhikooli direktor Ilvi Suislepp avaldab suured
tänusõnad Haaslava meeskoorile ja õpetaja Marlene
Grudkinale huvitava muusikanädala eest!
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Austa leiba, leib on vanem kui meie!
Sügav sügis on käes ja põldudelt vili koristatud. Vili jätkab
oma teekonda kuni jõuab meie toidulauale leivana. Põlvest
põlve on meie rahvas väärtustanud ja austanud leiba ja rasket
tööd, mis leiva meie lauale on toonud.
Roiu Lasteaed Kukupai õpetajad soovivad omaltki poolt
kaasa aidata sellele, et lapsed oskaksid leiba hinnata.
9. oktoobril toimus meie lasteaias leivanädala raames
Kukupai lemmikleiva valimine.
AS Pere Leib tõi meile maitsmiseks 5 erinevat leivasorti.
Kõik lapsed maitsesid ja avaldasid oma arvamust. Rüblikute
ja Marakrattide arvates oli kõige parem leib „Pere Peenleib“,
Mürakarudele maitses „Mardi teraleib“. Erinevaid leivasorte
maitsesid ka Marakrattide ja Pesamunade laste vanemad ja
nende arvates oli kõige parem „Mardi teraleib“. Seega

Kukupai lemmikleivaks said kaks leiba - „Pere Peenleib“ ja
„Mardi teraleib“.
Leivamaitsmine innustas järgneval nädalal Mürakarude
rühma ise leiba tegema. Koos õpetajaga tegid lapsed tainast
ja vormisid oma mitmeviljapätsikesed, mis maitsesid kõigile.
Õpetajaidki on haaranud leivaküpsetamise vaimustus. Kodus
küpsetatakse leiba, kolleegidele jagatakse juuretist ja
õpetussõnu, kuidas valmib väga maitsev leib. Leiba tuuakse
ka lasteaeda kõigile maitsmiseks.
Täname AS Pere Leib ja julgustame kõik ise leiba tegema –
maitseb imehea!
Jätku leiba!
Anneli Mõtsmees
Roiu Lasteaed Kukupai õpetaja

Lõuna-Eesti Päästekeskuse teadaanne
Viimane aeg pühkida korstnad!
Kütteperiood on alanud ning viimane aeg pühkida korstnad
ja korrastada kütteseadmed.
Oluline on kogu küttesüsteem kriitilise pilguga üle vaadata –
ega kuskilt suitsu sisse ei aja, et lõõrides, pliitides,
soemüürides, ahjudes ega korstnates poleks pragusid. Samuti
tuleb kontrollida, ega korsten pole pigitunud, kas
tahmaluugid on kindlalt kinni. Aastaringse puiduga kütmise
korral tuleb kütteseadet ja lõõre puhastada kaks korda,
hooajaliselt kasutatavaid üks kord enne kütteperioodi algust
ja gaasikütteseadmeid üks kord aastas.
Pühkimata korstnalõõrides süttinud tahm kuumutab korstna
üles, leegid tungivad pragudest välja ning tuleõnnetus on
möödapääsematu. Et tulekahju ära hoida peab ahju ja
korstnat järjepidevalt hooldama.

Korrasta maavaldused!
Päästeteenistus kutsub maaomanikke korrastama oma maad
just sügisel, et kevadised kulupõlengud ei kahjustaks teie
maid. Sel aastal oli Lõuna-Eesti kuues maakonnas ligi 300
kulupõlengut. Mitmel korral põlesid lõkkest süttinud kulust
maha hooned, neist kahel korral süttisid hooletu lõkke
põletaja naabri kõrvalhooned.
Kui maaomanik on oma maavaldused kenasti hooldanud,
aitab see ära hoida juhuslikust suitsukonist või ka suure
tuulega elektriliinide kokkupuutest tekkinud sädemetest
põhjustatud kulupõlengud. Ja miks mitte ka naabrile meelde
tuletada sügist maade korrastust, sest tule levik maavalduste
piire ei tunne.
Vastavalt
2008.
aasta
1.
augustil
jõustunud
keskkonnaministri määrusele „Metsa ja muu taimestikuga
kaetud alade tuleohutusnõuded” on kulupõletamine keelatud.
Ohutusnõuanded leiate ka päästeteenistuse kodulehelt
www.rescue.ee. Päästeala infotelefonilt 1524 saab infot
korstnapühkijate kohta.
Lõuna-Eesti Päästekeskus

Tartumaa Arendusseltsi tegemisi aastal 2009
Juulikuus oli Tartumaa Arendusseltsil (TAS) üks väga oluline
päev – nimelt 27. juulil möödus 3 aastat TASi asutamisest.
Kuigi aastate poolest veel lapsuke, oleme juba päris suureks
kasvanud ja tegutseme aktiivselt. Tartumaa Arendusseltsi
liikmeskonda kuulub 36 ettevõtjat, 38 MTÜd ja 16
omavalitsusüksust, ühtekokku on meil 90 liiget. Ja just sel
aastal on väga tegusalt alguse saanud LEADER strateegia
rakendamine. LEADER projektitaotlusi võtab TAS vastu
alates veebruarist ja toimunud on juba 2 projektide
hindamiskomisjoni koosolekut, 75-st esitatud taotlusest on
heaks kiidetud 44 kokku ligi 5 miljoni krooni ulatuses.
Sügisel toimub veel 2 hindamiskomisjoni koosolekut ja
toetustena plaanis heaks kiita veel 5 miljoni ulatuses projekte.
Lisaks projektitaotlejate nõustamisele ja projektide
menetlemisele tegeleb TAS veel paljude asjadega –
koolituste, seminaride ja õppereiside korraldamisega,
arendusprojektide ettevalmistamisega ning riiklikes ja
välismaistes koostöövõrgustikes osalemisega. 2009. aastal on
toimunud õppereisid Saaremaale ja Gotlandile, alustas
ettevõtjate ja MTÜde arenguprogramm UUENDUSTE
OTSINGUL, Tartumaa ettevõtjad osalesid turismimessil
Tourest ja maamessil, TASi juhatus osales Lapimaal ja

Hispaanias toimunud LEADER koostööseminaridel ja toimus
Tartumaa kohaturunduse konverents Alatskivi lossis. Sellised
olid Tartumaa Arendusseltsi talv ja kevad aastal 2009.
Tegemisi jagub muidugi ka suveks ja sügiseks – Eestimaa
külade VIII Maapäeval juhtis TAS LEADER maaettevõtluse
töörühma,
augustis
toimusid
koolitusprogrammi
UUENDUSTE OTSINGUL õppereis Pärnumaale ning
toiduettevõtjate õppereis Lõuna-Eestisse. Sügisel toimuvad
mitmed koolitused ja seminarid, samuti omavalitsuste ja
maaettevõtluse teemasid käsitlev õppereis Saksamaale.
Kristiina Liimand
Tartumaa Arendusseltsi tegevjuht
kristiina.liimand@tas.ee
www.tas.ee
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Haaslava valla kultuuri- ja spordiüritused
01.11.2009
02.11.2009

Kell 16.00
Kell 10.00

03.11.2009
07.11.2009
09.11.2009

Teatri abonoment. Ballett „Kevade“ Vanemuise suures majas
Hingedepäeva vestlusring Roiu päevakeskuses. Vestlust juhib Tartu Maarja koguduse õpetaja
Peeter Paenurm
Kohtumine kirjamees Tiit Vahemetsaga Roiu raamatukogus
Naistantsurühm „Krüsanteem“ osaleb Tartumaa taidlejate päeval Luunjas
Sillaotsa kooli saalis isadepäeva pereõhtu „Seiklusjutte maalt ja merelt“

20.11.2009
29.11.2009

Segakoor Priius 5 & Kadripäeva tänuõhtu Priiuse seltsimajas
I Advendipüha Roiu keskväljakul

Kell 19.00
Kell 16.30

Kell 12.00
Kell 17.00
Kell 17.30

Esmaspäeval, 9. novembril kell 17.30 – 20.00
toimub Sillaotsa kooli saalis isadepäeva pereõhtu „Seiklusjutte maalt ja merelt“
• väike kontsert
• reisijutte ja slaide rännumees Arne Uusjärvelt
• võistlus (viktoriin, ristsõnade lahendamine ja puzzlede kokkupanemine)
• line-tantsud
• auhindamine
Lisaks on võimalus vaadata õpilastööde näitust ja A. Uusjärve reisipilte ning maitsta pannkooke.

Teatrisse!
Uuel aastal pakub teater „Vanemuine“ abonomendi ostjatele
järgmisi etendusi:
13. jaanuar 2010 a. kell 19.00
Ooper „Madame Butterfly”
Vanemuise väike maja
Giacomo Puccini kurb, kaunis ja dramaatiline lugu noore
jaapanlanna Chio-Chio-Sani (Butterfly) ja ameerika
mereväelase Pinkertoni armastusest. Lugu tüdrukust, kes
võidab poisi südame, siis kaotab selle ja lõpuks teeb harakiri.
(www.vanemuine.ee)
Etendus kestab 2 tundi ja 50 minutit.
12. veebruar 2010 a. kell 14.00
„Vanamees ja meri”
Sadamateater
Tantsulavastus Ernest Hemingway lühiromaani ainetel.
(www.vanemuine.ee)
19. märts 2010 a. kell 19.00
„Loss”
Vanemuise väike maja
Maailmakirjanduse suurnime Franz Kafka kummastav
maailm jõuab teatrilavadele üliharva. Seekord elustub
kirjaniku ühe tuntuima romaani, postuumselt (aastal 1926)
ilmunud "Lossi" tegevustik. Teos, mis paigutub
ekspressionismi
ja
sürrealismi
piirimaile.
(www.vanemuine.ee)
Etendus kestab 2 tundi ja 35 minutit

18. aprill 2010 a kell 16.00
„Vaene loom vihma käes”
Sadamateater
Iiri näidend otsib vastust küsimusele, mis on siis parem - kas
julgus oma elus muutusi teha ja edasi liikuda või vastuseid
minevikust otsida. (www.vanemuine.ee)
Etendus kestab 2 tundi ja 25 minutit
8. mai 2010 a. kell 19.00
„Lood Viini metsadest”
Vanemuise suur maja
1931. aastal kirjutatud Viini rahvatüki paroodias kõlab ikka
ja jälle Johann Straussi idülliline ja muretult voogav valss
„Lood Viini metsadest” ning selle taustal inimestega toimuv
on kauni meloodiaga jõhkralt dissonantsis. Lavastuses on
asendanud
Straussi
valsiviisid
nüüdisaegsemate
armastusmeloodiatega, kuid karjuv vastuolu kestab.
(www.vanemuine.ee)
Etendus kestab 2 tundi ja 25 minutit
Ühekordne pilet maksab 60 krooni, abonoment seega 300
krooni. Piletid tuleb välja osta hiljemalt 13. novembril 2009.
Piletiraha võib tuua Roiu päevakeskuse perenaisele EneTiina Zooberile või vallamajja kultuuri-ja spordinõunikule
Ilona Vaagenile.
Ilona Vaagen
Kultuuri-ja spordinõunik
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Informatsioon
• Roiu raamatukogu uus telefoninumber on 5060964.
• Valmistan ettetellimise alusel lillekimpe ja lilleseadeid, leinakimpe ja pärgi. Tel 51 313 27
• Ostan kasvavat ja virnastatud võsa ning metsa. Samas teen noorendike ja kultuuride hooldusraieid. Tel 5253126
• OÜ Sakkose müüb pidevalt saematerjali, sügavimmutatud välisvoodri-ja terrassilaudu, sisevoodri- ja põrandalaudu.
Voodrilaudade tööstuslik värvimine. Vajadusel transport. Tel 5 664 0228
• Kanalisatsiooni- ja veetorustike ehitus, septikute-kogumismahutite müük ja paigaldus. Teeme Teie maamajja korraliku
joogivee ja reoveesüsteemi. Töid teostame üle Eesti. Info: www.jyritoru.ee; jyritoru@jyritoru.ee. Tel 58145117; 5151985
• Segakoor Priius tähistab 20. novembril kell 19.00 Priiuse seltsimajas oma viiendat sünnipäeva. Peole on oodatud kõik, kes
kunagi segakooris Priius laulnud. Ei ole tähtis, millal see oli ning kui kaua see laulmine kestis. Ootame Teid, armsad
vilistlased!

ÕNNITLEME JUUBILARE

ÕNNITLEME

Galina Dobrynina
Miralda Erlich
Anastassia Virro
Imbi Adamson
Olli Niemitalo
Ain Koorits
Taimo Kala

Miia Mihhailov
21.09.2009
Krystelle Kaldma
25.09.2009
Samuel Jansen
12.10.2009

Politseiteated
 Ajavahemikus 07.09.09-08.09.09 a on Põlva maakonnas
karjatatavad lambad reostanud Alakülas asuvat kinnistut.
Asjaolude väljaselgitamiseks alustati väärteomenetlust.
 Ööl vastu 23.09.09 a lõhuti Roiu alevikus seisnud
sõiduauto küljeklaas.
 Ajavahemikus 23.09.09-26.09.09 on sisse tungitud
Unikülas asuva suvekodu kuuri ja varastatud erinevaid
esemeid, asjaolud on selgitamisel.
 25.09. 09 a öö jooksul on Roiu alevikust Oja tn
varastatud kaks rollerit, varguse asjaolud on selgitamisel.
 27.09.09 a teatati liikluspolitseile, et Kitsekülas on maha
sõidetud talu postkast. Infot sündmuse kohta ootab
liikluspolitsei avariitalitus.
 27.09.09 a päeval kutsuti politseipatrull Roiu aleviku
kaupluse juurde korrale kutsuma seal avalikult alkoholi
tarvitajaid. Patrulli saabudes olid alkoholitarvitajad juba
lahkunud.
 30.09.09 a päeval tekkis Kriimani külas tüli naabrite
vahel. Kontrollimisel selgus, et tegemist on pikaajalise
naabritevahelise arusaamatusega kinnistuid läbiva tee
kasutamise osas.
 04.10.09 a tekkis tüli naabrite vahel Kurepalu külas.
Asjaolud on selgitamisel.
 04.10.09 a päeval kutsuti politsei Roiu aleviku
bussipeatusesse, kus noorukid lõhuvad prügikaste.
Kohalesaabunud politseipatrullile osutas füüsilist vastupanu

kohalik nooruk, kes toimetati arestimajja kainenema.
Asjaolude väljaselgitamiseks alustati kriminaalmenetlus.
 06.10.09 a kella 00.26 ajal toimetati Tõõraste külast
kainenemisele joobes elukaaslane.
 10.10.09 a päeval toimetati Roiu aleviku Kesktänav 10
majast kainenemisele joobes ja agressiivne majaelanik,
alustati väärteomenetlus.
 14.10.09 a hommikul avastati Aardla külas, et öö jooksul
on põllumajandusmasinatelt varastatud akud, sündmuse
asjaolud on selgitamisel.
 Ajavahemikus 13.10.09-15.10.09 varastati Aardlapalus
ehitusjärgus olevast elamust 30 000 krooni väärtuses Isoveri
soojustusmaterjali. Sündmuse asjaolud on selgitamisel.
 15.10.09 a õhtul avastati Aardla külas, et talu õuelt on
varastaud grillahi ja sületäis lepapuid.
 16.10.09 a kella 18.45 ajal jooksis Roiu alevikus
sõiduautole ette koer, liiklusõnnetuses inimesed vigastada ei
saanud.
 19.10.09 päeval tungis rahulolematu klient kallale tööd
teinud ettevõtjale, sündmuse asjaolud on selgitamisel.
 21.10.09 a teatati kahel korral Lange külast, et sõiduteele
on jooksnud kariloomad. Konstaabel selgitas välja lehmade
omaniku, kes ajas kariloomad tagasi karjamaale.

Mälestame lahkunut
Õnne Kõõra
10.08.1937 - 25.09.2009

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

Harras Tiisler
juhtivkonstaabel

