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2011. aasta alguses saab eurosid vahetada ka Roiu postkontoris
2011. aasta jaanuarikuu kahe esimese nädala jooksul saavad
kliendid kroone eurodeks vahetada 179 Eesti Posti
postkontoris. Nende hulka kuulub ka Roiu postkontor.
Perioodil 1.–15. jaanuar on Roiu postkontor avatud iga päev.
Rahavahetusteenuse osutamise kellaajad võivad erineda
postkontori tavapärastest lahtiolekuaegadest. Missugustel
kellaaegadel vahetus toimuma hakkab, anname teada Roiu
postkontori infostendil. Ühe kliendi kohta vahetame päevas
kuni 1000 eurot, rahavahetuse ajal viibib postkontoris ka
turvamees.
Ettevalmistusi sujuvamaks eurole üleminekuks soovitame
teha juba praegu – pakume postipangas SEB klientidele head
võimalust kasutada sularaha sissemaksmise teenust.
1.01.2011 muutuvad kontol olevad kroonid automaatselt
fikseeritud kursi 15,6466 alusel eurodeks.

Need, kes veel SEB panga kliendid ei ole, saavad meie
postipangas konto avada ning arveldamiseks vajaliku
deebetkaardi tellida. Pangakaardi saab klient kätte
postkontorist ning see võtab aega orienteeruvalt kaks nädalat.
Uutele klientidele pakub pank SEB Start paketi näol esimesel
aastal võimalust pangaga tutvuda – paketi kuutasu on 10
krooni ning deebetkaardi hoolduse ja internetipangas tehtud
ülekannete eest täiendavaid teenustasusid ühe aasta jooksul
ei lisandu. 60-ne aastased ja vanemad kliendid saavad
deebetkaarti kasutada ja internetipangas ülekandeid sooritada
teenustasuta.
Postipank on hea võimalus eurole üleminekuga seotud
tehingud kodu lähedal korda ajada!
AS Eesti Post
Lõuna piirkonna jaevõrgu osakond

Pangaklientidele tuleb euro rahulikult
Järgmise aasta 1. jaanuari saabudes vahetub Eestis käibelolev
raha – 1992. aasta juunist kasutuselevõetud krooni asemele
tuleb euro ehk Euroopa ühisraha. Kuna raharingluse
toimimisel on pankadel kanda tähtis roll, siis on kindlasti hea
teada, mida tähendab eurole üleminek pangaklientidele.
Kõigepealt tuleb öelda, et pangaklientidele on üleminek
tehtud lihtsaks. Aktiivsed pangakliendid, kes hoiavad raha
kontol, ei varu suuri summasid sularaha koju ning maksavad
igapäevaselt pangakaardiga, ei pea tegema euro tulekuks
erilisi ettevalmistusi. Juhul kui teil on kodus suurem kogus
Eesti sente, siis soovitame need novembri lõpuks kampaania
„Too mündid panka!“ käigus panka tuua. Kampaania käigus
on müntide töötlus ja oma kontole kandmine või vahetus
paberraha vastu tasuta. Juhul kui hoiate kodus suuremat
summat sularaha, siis saate sama pangaskäiguga selle kontole
panna. Kontol olevad kroonid vahetab pank 1. jaanuaril juba
ise teenustasuta ja ametliku kursiga eurodeks.
Kõik Eesti ligi 25 000 kaarditerminali ja kassasüsteemi
vajavad euro tulekul ümberseadistamist, kuid tõrked
kaardimaksetes peaksid olema minimaalsed. On võimalik, et
kõik kaarditerminalid ei ole kohe peale keskööd valmis
eurotehinguid tegema. Enne kaarditšeki allkirjastamist või
PIN-koodi sisestamist soovitame veenduda, et näidatud
summa on õiges vääringus - summa eurodes on 15,6466
korda väiksem. Igaks juhuks ja oma meelerahu säilitamiseks
hoidke alles kaardimaksekviitung.
Alates €-päevast väljastavad sularahaautomaadid ainult
eurosid. Kuna sularahaautomaatide kaudu lastakse ringlusse
hinnanguliselt 80 protsenti eurokupüüridest, siis on tegemist
väga suure logistilise väljakutsega nii pankade kui
Sularahakeskuse jaoks. Sellegipoolest on võetud eesmärgiks
täita eurodega kõik ligi 1 000 sularahaautomaati (ATMi)
hiljemalt 48 tunni jooksul. Juhul kui automaati ei ole jõutud
euro rahatähti veel viia, siis automaat sularaha ajutiselt ei

väljasta. Olenevalt ATMi tüübist saab automaadist uue aasta
esimestel nädalatel 5-, 10- ja 20-euroseid kupüüre, 10-20 %
automaatidest väljastavad ka 50-euroseid. Lisaks ATMidele
tuleb euro sularaha käibele pangakontorite ja jaekaubanduse
kaudu ning 2011. aasta 1.-15. jaanuarini saab kroone
eurodeks vahetada maksimaalselt 1000 euro väärtuses päevas
ka 179 Eesti Posti postkontoris.
TÄHTIS TEADA
• €-päev - 1. jaanuar 2011
• 1 euro = 15,6466 krooni
• Krooni saab kasutada maksevahendina kuni 15. jaanuarini,
pangakaart on alati õiges vääringus.
• Krooni münte saab eraisik teenustasuta kontole panna
alates 1. oktoobrist.
• Krooni sularaha saab euro sularahaks vahetada teenustasuta
alates 1. detsembrist.
• Pangas olev raha vahetatakse automaatselt euroks 1.
jaanuaril.
• Ühtegi lepingut muutma ei pea - pank arvestab teenustasuta
kõigi lepingute väärtused automaatselt eurodesse.
• Kui teil on küsimusi seoses pangateenustega, siis kõige
parem on pöörduda oma kodupanka.
AJAKAVA
• 1. oktoober 2010 Pangad alustavad eraisikutelt teenustasuta
krooni müntide vastuvõttu.
• 1. detsember 2010 Pangad alustavad eraisikute sularaha
kroonide eurodeks vahetamist.
• 1. jaanuar 2011 Eesti võtab kasutusele euro.
• 1.-14. jaanuar 2011 Krooni ja euro sularaha paralleelkäive.
• 1. juuli 2011 Krooni sularaha vahetus läbi piiratud
kontorivõrgustiku kuni 31.12.2011.a. ning seejärel tähtajatult
Eesti Panga poolt.
Katrin Talihärm
Eesti Pangaliidu tegevdirektor
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Vallavolikogu ja vallavalitsuse istungid
Vallavolikogu istungid
24. september
− Kehtestada Sillaotsa Kooli hoolekogu moodustamise ja
tegutsemise kord.
− Nimetada Anne Lõssenko vallavolikogu esindajaks
Sillaotsa Kooli hoolekogus.
− Kooskõlastada AS Tartumaa Teed geoloogilise uuringu
loa taotlus ja loa väljastamise eelnõu Paluküla III
uuringuruumis liiva- ja kruusavarude väljaselgitamiseks.
− Võtta vastu Päkste külas asuvate Soo ja Sooke
maaüksuste detailplaneering. Vallavalitsusel korraldada
detailplaneeringu lähteseisukohti ja lahendust tutvustav
avalik arutelu enne planeeringu avaliku väljapaneku
korraldamist.
− Algatada detailplaneering Haaslava külas Redeli, Redeli
juurdelõige, Kõivuansi ja Kruusa maaüksustel. Kinnitada
detailplaneeringu koostamise tingimused.
− Mitte menetleda Suislepa maaüksuse detailplaneeringu
vastuvõtmist, sest eksperthinnang keskkonnamõjude
hindamise vajalikkuse kohta esitati peale maa- ja
majanduskomisjoni, mistõttu ei ole seda komisjoni poolt
läbi vaadatud. Võtta küsimus arutusele järgmise maa- ja
majanduskomisjoni päevakorras.
− Suunata määruse eelnõu „ Haaslava Vallavolikogu 11.
detsembri 2006. a määruse nr 22 „Haaslava vallas
kultuuri-, hariduse-ja spordipreemiate ning
tegevustoetuse määramise ja maksmise kord“ muutmine“
täiendavaks aruteluks vallavolikogu kultuuri- ja
spordikomisjonile.

Vallavalitsuse istungid
24. september
− Katastriüksuse sihtotstarbe määramine.
− Vallavolikogu istungile esitatavatele eelnõudele
seisukoha andmine.
− Lähiaadressi ja maakasutuse sihtotstarbe määramine ning
nõustumine maa riigi omandisse jätmisega.
− Sotsiaaltoetuste mittemaksmine.
− Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmine valla eelarvest.
− Ehitusloa andmine.
− Vallavolikogu istungile esitatavate eelnõude arutamine.
11. oktoober
− Üksikelamu ehitamiseks ehitusloa andmine.
− Kasutuslubade andmine.
− Puurkaevu rajamiseks kirjaliku nõusoleku andmine.
− Kitseküla külas asuva Pokamäe maaüksuse ehitiste
teenindamiseks vajaliku maa ja sihtotstarbe määramine
hoonestusõiguse seadmiseks riigimaale.
− Haaslava Vallavalitsuse 15.02.2010 korralduse nr 23
„Hooldaja määramine“ kehtetuks tunnistamine.
− Täiendava sotsiaaltoetuse maksmine valla eelarvest.
− Ehitusloa andmine.
21. oktoober
− Tegevustoetuste maksmine.
− Sillaotsa Kooli hoolekogu moodustamine.
− Puurkaevu rajamiseks kirjaliku nõusoleku andmine.
− Kirjaliku nõusoleku andmine.
− Ehitusloa andmine.
− Kasutusloa andmine.
− Sotsiaaltoetuste maksmine.
− Vallavolikogu istungile esitatavate küsimuste arutelu.
Ene Silla
vallasekretär

Sotsiaalministeerium tagab pensionite, toetuse ja hüvitiste ümberarvestuse eurodeks
Sotsiaalministeerium vastutab selle eest, et alates 01.
jaanuarist 2011 laekuvad inimeste pangakontodele toetused,
hüvitised ja pensionid juba eurodes. Nende ümberarvutused
tehakse detsembris. Ükski pension, toetus ega hüvitis seeläbi
ei vähene. Samuti ei muutu pensionide, toetuste ja hüvitiste
saamise tingimused ja kord ning rahaline väärtus. Muutub
üksnes valuuta –kroonide asemel saab need eurodes.

Lisainfot penisonide, toetuste ja hüvitiste kohta saab alates
detsembrist elukohajärgsest pensioniametist 744 8300 või
Sotsiaalkindlustusameti infotelefonidel 16106 või 664 0126
ning e-postilt: ska@ensib.ee.
Kogu teave eurole ülemineku kohta on üleval internetis
aadressil: euro.eesti.ee või tasuta euro infotelefonil 800 3330.
Riho Rahuoja
Sotsiaalministeeriumi Sotsiaalala asekantsler

Kõige rohkem ohustab internet Euroopas just Eesti lapsi
Eesti laste internetiriskide tase on endiselt Euroopa
kõrgemaid, näitab värske, Tartu Ülikooli teadlaste osalusel
valminud rahvusvaheline uuring. Siiski rõhutavad teadlased,
et enamik lapsi pole internetis kogetust häiritud ning tulevad
hästi toime asjadega, mida täiskasvanud peavad riskantseks.
"Kõige rohkem on online-riske kogenud lapsi Eestis, Rootsis,
Leedus ja Tšehhi Vabariigis, kõige vähem aga Itaalias,
Portugalis ja Türgis. Eesti laste hulgas on erinevate riskidega
kokku puutunuid üle 60%, veebikogemustest on olnud
häiritud 25% noortest internetikasutajatest ehk kaks korda
rohkem kui Euroopas keskmiselt. “Nende näitajatega oleme
paraku Euroopa tipus,” ütles Kalmus.
“Peamised meie laste poolt kogetavad riskid on seksuaalse
alatooniga piltide nägemine (30%, Euroopa kõrgeim näitaja),
netituttavaga päriselus kohtumine (26%, samuti Euroopa

kõrgeim näitaja), seksuaalse sisuga sõnumite saamine (21%,
Euroopa 3. näitaja) ja küberkiusamine (14%, Euroopa 1.-2.
näitaja). Lisaks on meie lapsed Euroopas esikohal interneti
liigkasutamise poolest: 50% tunnistab, et on sageli kogenud
üht või mitut ülemäärase netitarbimisega seotud probleemi,
näiteks jätnud unarusse pere, sõbrad ja koolitöö, samas
Euroopa keskmine tase on 30%”, lisas Kalmus.
EU Kids Online'i uurimisvõrgustik viis intervjuud 916aastaste laste ja nende vanematega läbi 25 Euroopa riigis.
Projekti rahastatakse Euroopa Komisjoni Turvalisema
Interneti Programmist. Täismahus aruanne "Riskid ja
turvalisus internetis: Euroopa laste vaatenurk" on kättesaadav
aadressil www.eukidsonline.net.
Anneli Miljan
Tartu Ülikooli pressiesindaja
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Kuldlugeja - Sale Liia Janneste
22. oktoobril k.a. toimus Tartu kirjandusmuuseumis
Tartumaa kuldlugeja päev. Kohalike raamatukogude
juhatajad valisid ja lähetasid üritusele oma kodukoha
kõige aktiivsemad, vaimuerksamad ja koostööaltimad
lugejad.

Lisaks ilukirjandusele huvitavad teda ka ajaloolised
raamatud. „Sageli on ju ilukirjandus selline, mis võimaldab
ka ajaloolist tausta üsna hästi tabada,“ mainis Sale ning lisas
oma lugemishuvi kohta: „Olen lugenud reisikirju,
loodusloolisi raamatuid. Viimasel ajal olen rohkem
keskendunud eesti kirjandusele, sest nagunii kõike ei jõua
lugeda, mida hing igatseks võib-olla.“
Nagu Sale Janneste ise ütles, hakkas ta uuel eesti ajal,
üheksakümnendate alguses, lugema eluloo raamatuid. „Siis
ilmus kohe kolm suurt paksu raamatut „Eesti rahva elulood“,
mis muuhulgas sisaldavad ka minuealiste inimeste endi poolt
kirja pandud elulugusid,“ meenutas pr Janneste. „Siis veel
need väiksemad elulood, gruppide kaupa, nagu „Eesti naiste
elulood“ ja teised. Nendes elulugudes kajastus see hirmus
aeg. Lugedes eakaaslaste mälestusi, sain nüüd rohkem teada,
kuidas elasid teised inimesed sellel ajal, mida nad mõtlesid ja
mida neil tuli läbi elada. Üks mu viimaseid läbi loetud
realistlikke elulooraamatuid on ühe esimese eesti naispastori
Juta Siiraku teos „Kui kodud lõhuti“.“

Sale Liia Janneste Foto I. Vaagen

Kes on Teie lemmik eesti kirjanike hulgast?
„Lilli Promet ja tema „Primavera“. See mõjus tohutult
tunnetele ja mõjub alati, kui ma teda uuesti loen. Ja
kahtlemata on minu lemmik kirjanik Tammsaare, kogu tema
loomingu ulatuses.“

Roiu raamatukogu juhataja Elle Kruus esitas Haaslava
valla kuldlugeja kandidaadiks kauaaegse Sillaotsa Kooli
emakeele ja kirjanduse õpetaja Sale Liia Janneste, kes on
kohaliku raamatukogu aktiivne lugeja olnud enam kui
viiskümmend aastat. Ehk siis ajast, kui see asus veel
Unikülas ja raamatuid laenutas Endla Peedoson, Elle
Kruusi ema.
Nimetusse kuldlugeja suhtub Sale naerusuiselt: „Viimasel
ajal loen ma tegelikult vähe, seepärast tunnen ma end selle
kuldlugeja osas veidi imelikult.“ Pigem suhtub Sale
teadlikult lugemisvara valikusse.
„Minu arvates on raamatu lugemine loomulik ja iseenesest
mõistetav osa inimese elus,“ arvab Sale. „Huvi lugemise
vastu saab alguse kodust. Kui kodus on valitseb meelsus, et
lugemine annab sulle midagi, siis on vajadusele lugeda alus
pandud.“
Millised olid need Teie lapsepõlve lemmikraamatud, mis
tekitasid Teis armastuse lugemise vastu?
Pikemalt mõtlemata tuli vastus: „Pal-tänava poisid. Ja siis
muidugi „Kapten Granti lapsed“, „Kolm musketäri“, „Prints
ja kerjus“, „Perekonnata“. Ja sinna lapsepõlve lähedale jääb
ka raamat, mida ma lugesin suure põnevusega ikka terve öö.
See oli Voynich´i „Kiin“.“ Sale rääkis veel, et lugemine oli
nende peres au sees ka rasketel sõjaaastatel. „Kui
raamatukogu, kust me raamatuid võtsime, 1941. aastal maha
põletati, siis lugesime ajalehtede joonealuseid, eestiaegseid
ajakirju, sest tarvidus lugeda oli suur.“
Milline on Teie lemmik kirjandusžanr?
„Olen pistnud oma nina erinevatesse žanritesse ja
raamatutesse. Aga suurem osa on ikkagi ilukirjandus.“ Ja
täpsustas: „Ma eelistan lugeda sisukaid, mõtlemapanevaid
raamatuid, mis on hea stiili ja sõnastusega. Raamatud, mis
panevad mind kaasa mõtlema, kus käsitletakse
inimestevahelisi suhteid, kus on midagi hingele, saab
tegelastele kaasa elada. Heas raamatus naudin eesti keele ilu
ja kirjaniku lugupidamist lugeja vastu, kui teos on kirjutatud
kultuurses emakeeles.“

Mida arvate Sofi Oksaneni raamatust „Puhastus“?
„Ma püüan lugeda seda, mis äratab avalikku tähelepanu, et
mis mina siis selle kohta arvan. Ja „Puhastus“ on hea raamat.
Aga minu meeldivate raamatute hulka ta ei kuulu. Ta räägib
ju ka sellest karmist ajast, mis muutis minuealiste inimeste
elu, tehes seda väga kohutavalt. Ja nagu ma olen tähele
pannud, heidetakse talle nüüd seda julmust ka ette, kuigi
algul kõik hõiskasid, et küll on tore ja hea.“
Kui suur on Teie kodune raamatukogu?
„Kui oma raamatukogust rääkida, siis kogu pole mul küll
suur, umbes tuhat raamatut, aga see-eest valikuga ostetud.
Nõukogude ajal oli neid raamatuid võimalik suure vaevaga
siiski hankida. Aga alates eesti aja algusest on raamatute
hinnad nii kallid, et neid pole alati võimalik osta. Ja minu
kogus on ka sellised raamatud, mis veel ootavad oma
lugemist.“
Mida soovitate nn algajale lugejale, kelle senised
kokkupuuted ilukirjandusega on piirdunud vaid koolis
kohustusliku kirjavara lugemisega kui sedagi?
„Olen tihtilugu seda püüdnud teha, aga olen aru saanud, et
tuuleveskitega pole mõtet võidelda. Aga kui siiski, siis
soovitan Erik Tohvre raamatuid, sest neid on kerge lugeda,
kuna sõnastus on ladus, jutt elust enesest ja sellest, mis meie
ümber praegu on või siis lähiminevikus oli. Ühesõnaga, ta
kajastab kaasaja lihtinimese elu. Aga maainimestele soovitan
lugeda kindlasti Heino Kiige „Tondi öömaja“. Selle sisu on
justkui kolhoosielust maha kirjutatud, samas sisaldab palju
huumorit ja pilget. Olles Heino Kiige kaasaegne, siis olen
tema loomingu suur austaja.
Ilona Vaagen
kultuurinõunik
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Meenutasime Johannes Loosti
Johannes Loosti 80-ndale sünniaastapäeva tähistamine algas
5. oktoobri õhtul Sillaotsa Kooli kooliaias püramiidtamme
istutamisega. Äsja trükist ilmunud raamatu „Haaslava
Hariduselu“ koostaja Taivo Kirmi abiga sai puu mulda
istutatud ning Haaslava Meeskoori lauluga kasvama pandud.
Enne saali kogunemist toimus õpilastele viktoriin, mis oli
koostatud Sillaotsa Kooli, selle direktorite ning Johannes
Loosti teemadel. Kõik võistkonnad olid oma teadmistelt
võrdsed ning kommikotte väärt.
Kooli saalis aitasid Kaja Tamm, Endel Undrits, Taivo Kirm
ning meeskoori mehed oma südantliigutavate ja
seiklusterohkete juttudega meenutada Johannest õpetaja,
direktori, inimese ja koorijuhatajana. Kava kaunistasid
Rainer Grosbergi loetud sügiseteemalised katkendid A. H.
Tammsaare loomingust ning meeskoori mehine laul. Õhtu
lõpetuseks oli kaetud rikkalik laud kooli käsitööklassis.
Kogu nädala vältel oli koolimaja I korruse stendidel võimalik
tutvuda Haaslava Meeskoori dirigentide (Aksel Rüütli,
Johannes Loost, Aulike Lõõndre, Kalev Lindal) elu ja
tegevusega ning meeskoori ajalooga. Laual ilutsesid aukirjad,
autahvlid ning lehitseda sai mitut kopsakat pildialbumit.
9. oktoobri mälestusteõhtut tähistati Haaslava valla
kultuurikeskuses Priiuse seltsimajas. Johannese poja Meelise
abiga õnnetus muusikaõpetaja Marlene Leopardil saada palju
infot Johannese vanematest, lapsepõlvest, õpingute ajast ning
mälestusekilde tema töö ja pereelu kohta. Seda kõike jagati

ka publikuga. Oma kohaloleku ning muheda jutuga
rõõmustas meid kauaaegne muusikaõpetaja, mitmete kooride
asutaja ja juhataja ning laulupidude üldjuht Uno Uiga.
Kutsutud külalistest jagasid oma mälestusi endised õpetajad
Eha Päiv, Endel Undrits ja Aulike Lõõndre, kes oli pikka
aega olnud ka Johannese abiline meeskoori juhendamisel.
Samuti kauaaegne seltsimaja juhataja Ilme Piir, dirigent
Kalev Lindal, kes jätkab Johannese poolt alustatud tööd
Haaslava Meeskoori ees ning Johannese tütar Merike.
Johannese endise kolleegi Elviine Käämeri, kes ise kahjuks
kohale tulla ei saanud, mälestused ja valitud luuleread luges
ette õhtut läbi viinud Ilona Vaagen. Kava kaunistasid Mirjam
Pirn R. Eespere lauluga „Aeg“, Jaan Grosberg Ilme Kaljusoo
jutustusega “Seiklus tammepuu all“, Rainer Grosberg
sügiseteemaliste katkenditega A. H. Tammsaare loomingust
ning Haaslava Meeskoor.
Suur tänu ürituse peakorraldajale ja läbiviijale Marlene
Leopardile.
Täname ka Taivo Kirmi, Ilona Vaagenit, Johannese lapsi,
Haaslava Meeskoori, Haaslava ja Ülenurme valdade inimesi
ürituste korraldamisel ja läbiviimisel.
Sillaotsa Koolipere nimel,
Karin Kütt
Sillaotsa Kooli direktor

Johannes Loosti mälestusnädal
Sillaotsa Kooli, Haaslava meeskoori, kooridirigentide Kalev
Lindali ja Marlene Leopardi, kes ka kooli muusikaõpetajana
ametis, eestvedamisel sai teoks kodupiirkonna hariduse ja
kultuurihoidja ning -edendaja Johannes Loosti mälestusnädal.
Johannes
Loosti
loometegevus
on
tõestus,
et
kodanikualgatusel on suur jõud ja määrav roll kogukonnas,
haarates kaasa mõttekaaslasi ja nende perekondi. Meeskooris
on lauljaid, kes on aktiivsed liikmed olnud koori
taasasutamisest alates ja eriline vaimsus ning väärikus püsib
tänaseni.
Lugupeetud Johannes Loosti juubelihõngulisel sünniaastapäeval Sillaotsa Koolis oli tähenduslik tammepuu
istutamine kooliaeda. Endise koolijuhi elutöö on võrreldav
tammepuu tugevuse, väärikuse ja püsimajäämisega ja
kooliaia rajamine oli tema esimesi toimetamisi koolis.
J. Loosti kõigis tegemistes oli pühendumine, loomine ja
areng.

J. Loosti mälestusüritused olid lihtsad, samas väga
südamlikud ja hingelised. Põgusad meenutused Johannese
endistelt kolleegidelt, kooriliikmetelt ning kooliõpilaste Jaani
ja Raineri poolt esitatud vahepalad andsid lisaväärtust jõulise
ja omanäolise meeskoori esitatud lauludele. Ja kui kõlas
meeskoori esituses Oo, mu rahvas ja maa, siis tundus, et
kõik kuulajad/vaatajad olid tardunud, hingesopini liigutatud
ja vaimustusest elevil ning võimas meestelaul kaikus
kaugele, kaugele…
Kodupiirkonna hariduse ja kultuurivaldkonnal on auväärne
ajalugu, meil on, millele toetuda. Johannes Loosti 80.
sünniaastapäevale pühendatud mälestusnädal oli tõestus, et
me austame ja väärtustame tunnustatud koolijuhi, õpetaja ja
dirigendi elutööd.
Mälestusüritustel osalemine tekitas sügavalt mõtliku
meeleolu, samas mõnusa kuuluvustunde suurde ja sõbralikku
perre.
Maie Otsa

MTÜ Maitsev Lõuna-Eesti Taluturg
Tartumaa Arendusselts, Piiriveere Liider ning Valgamaa,
Võrumaa ja Põlvamaa Partnerluskogud koos Lõuna-Eesti
ettevõtjatega on moodustanud MTÜ Maitsev Lõuna-Eesti, et
kaasa aidata Lõuna-Eesti väiketootjate võrgustiku
arendamisele, soodustada ühist turustamist ning leida uusi
turustuskanaleid.
MTÜ avas augustikuus Tartu Lõunakeskuse teise välisukse
juures Taluturu, kus tootjal on võimalik tulla turule ja saada
klientidelt tagasisidet oma toodete kohta. Taluturul müüakse
kvaliteetset ja ausat Eesti talukaupa, mis tähendab, et

toodangu tooraine pärineb kindlast talust või toode on
valmistatud kas talus või tehakse töötlemisel koostööd
väiketootjaga. Taluturul pakutav hõlmab võimalikult laia
tootevalikut, aiasaaduste kõrval ka piima-, liha- ja
pagaritooteid, sealhulgas omatehtud leiba. Kõik tootjad on
teretulnud oma kaupa pakkuma!
Kristiina Liimand
MTÜ Tartumaa Arendusseltsi tegevjuht
tel 5340 9873, e-post: kristiina.liimand@tas.ee
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ANK projekti tegevustest
Noorteprojekt “Üheskoos on parem” jätkab oma tegevust
tänu Tartu Maavalitsuse ja Haaslava Vallavalitsuse toetusele.
ANK projekti raames pakutakse huvitegevusi noortele
vanuses 7-26 aastat.
Mitmekesist üldfüüsilist koormust pakkuv spordiring on
noorte seas populaarne ning pakub endiselt huvi. Treeningute
käigus sooritavad noored osavus-, koordinatsiooni-, jõu- ja
vastupidavusharjutusi. Spordiring võimaldab noortel olla
aktiivne, näidata üles initsiatiivi ja tunda eduelamust. Ühtlasi
pakub spordiring võimalust eakaaslastega huvitavalt ja
sisukalt aega veeta ning omandada meeskonnatöö oskusi.
Treeneriteks on Enn Tõnisson ja Jarek Lätt.
Fotoringis on palju põnevat. Osalejad õpivad nägema
ümbritsevat loodust ja üksikuid detaile. Juhendaja kaasabil
õpivad huvilised tundma fotostuudio seadmeid ja omandavad
oskusi neid kasutada. Fotoringis arendavad noored loovust,
tähelepanu, kiirust ja koostöö oskusi. Igal osalejal on
võimalus olla mitmes rollis: fotograaf, fotograafi abiline,
vaatleja ja modell. Hea stuudiofoto saab, kui kõiki juhendaja
seletusi ja õpetusi tähelepanelikult kuulata ning neid
oskuslikult rakendada. Kaugus, valgus, varjud, modelli
kehahoiak ja hulk muid pisiasju - raske on kõike korraga
mõõta ja näha, ikka ja jälle on vaja kogenud fotograafi Mati
Reinholdi abi ja nõuandeid Juhendaja sõnul on iga hetk
eriline ja kordumatu ning vajab oskusi/kogemusi, et seda
jäädvustada. Õppimistahet noortel huvilistel jätkub.
Järgmistes fotoringides jõuame üha lähemale fotomaailma
saladustele ja võludele.

15. oktoobril kohtusid Haaslava noored kolmandat korda
Tähe Noortekeskuse ja Halley Noorteklubi noortega Priiuse
seltsimajas. Merlin kohalikust noortekeskusest avas
noorteürituse ja soovis kõigile osalejatele rõõmsat peotuju
ning uusi sõpru. Koos Tähe Noortekeskuse noortejuhi Siiriga
korraldasid nad tutvumismängu ning teisi toredaid
seltskonnamänge. Tähe Noortekeskuse noored esinesid
hoogsa tantsukavaga, mis tekitas elevust ja rõõmsaid kilkeid.
Diskoripuldis oli Sten, kes julgustas kõiki osalejaid tantsima.
Parimad tantsijad said diplomi ja meened. Üheskoos on tore!
Projektimeeskonnal on väga hea koostöö Haaslava
Vallavalitsuse ja Sillaotsa Kooliga. Huviringidesse sõidud
kohapeal ja Tartusse on noortel võimalikuks saanud tänu
Haaslava Vallavalitsuse toetusele. Suur aitäh mõistvale ja
sõbralikule bussijuht Väinole, kelle poolt koostatud
sõidugraafik on täpne ning bussisõit lastele mugav.
Noorteprojekti raames toimuvad veel mitmed põnevad
üritused, mis saavad teoks noorte enda kaasabil, olles ise
organisaatorid, läbiviijad ja osalejad.
ANK projekti tegevuste kohta täpsem kirjeldus ja
toimumisajad
valla
kodulehel
www.haaslava.ee,
noorteprojekti veebilehel: noorteprojekt.blogspot.com ning
teadetetahvlitel.
Meeldivat koolivaheaega ja toimekat tegutsemist!
Maie Otsa
ANK projektijuht

Võidu tõi seeneseljanka
Parima hoidise konkursil VÕLUKULP tunnistati võitjaks
seeneseljanka, mille valmistas ja pani purki Maie Erik.
Meie perenaised ja ka peremehed on igal suvel ja sügisel
varmad erinevaid hoidiseid valmistama. Võimalik, et just
aia-, metsa ja põllusaaduste sissetegemise traditsioon on
aidanud meie rahval üle elada ka raskeimad ajad. Ja
äraütlemata hea on nii paukuva pakase kui ka suure sula ajal
lasta hea maitsta möödunudsuvistel moosidel ja kompottidel,
erinevatel soolastel hoidistel.
Mida head paremat meie kodukokad kõik teha oksavad, seda
tahtsimegi pensionäride sügispeol toimunud konkursiga
VÕLUKULP välja selgitada. Võistlusele andis omapoolse
heakskiidu ka paljude kokaraamatute autor Silvi Kohu.
Lisaks Silvile kuulusid võistluse žüriisse veel Helve Randla
ja Marju Jansen. Žüriile ja ka publikule maitses kõige enam
Maie Eriku valmistatud seeneseljanka. Temale kuulus siis
I koht ja suur puidust kulp. Ära märkimist väärisid ka Aime
Kopli, Hille Hein, Valentina Virkmaa .ja Teele Laur. Kõigile
võistlusel osalenud perenaistele kinkis Silvi Kohu
mälestuseks oma kokaraamatu.
Maie Eriku seeneseljanka retsept
Vaja läheb:
2 kg kupatatud seeni
0,5 kg porgandit
800 g sibulat
1 kg tomatit
250 g õli
70 g tilli
1 spl äädikat
3 spl soola

Valmistamine:
Tükelda tomat ja pane potti keema. Teised koostisosad
tükelda ja hauta õliga pehmeks ning lisa vedelaks läinud
tomatile. Lisa till, äädikas ja sool. Sega ja kuumuta koos ning
pane kuumalt purki. Kauemaks säilitamiseks kuumuta purgid
üle.
Maie sõnul pärineb see retsept ühest möödunud sajandil
ilmunud kokaraamatust.
Maie jagas ka ühe magusa hoidise retsepti:
Metsala talu õunamoos
Vaja läheb:
1 l õunapüreed
2 spl suhkrut (võib ka maitse järgi)
3 spl apelsini sukaadi
vaniljet
Valmistamine:
Keeda kõik komponendid koos ja pane kuumalt purki.
Kauemaks säilitamiseks kuumuta purgid 20 minutit 80 kraadi
juures.
Aitäh tublidele, hakkajatele perenaistele, kes konkursil
VÕLUKULP osalesid. Aitäh ka publikule, kes aitas
parimatest parima hoidise välja selgitada. Suur tänu Silvi
Kohule, kes jagas meile oma kokandusalaseid teadmisi ning
lahkelt oma raamatuid kinkis.
Ilona Vaagen
kultuurinõunik
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Sillaotsa rühma kodutütarde tegutsemisest suvel ja sügisel
Sillaotsa rühma kodutütred on tegutsenud juba 14 aastat.
Tüdrukud on läbi aastate olnud väga tublid. Eriti aktiivseks
on rühm muutunud viimaste aastate jooksul. Tegutsetakse
oma koolis, osaletakse enamasti kõigil ringkonna üritustel
ning käiakse Tartu ringkonda esindamas ka vabariiklikel
üritustel. Tubliks rühmajuhiks on kodutütardest sirgunud
Gertrud Pleksner, kellest täiskasvanud juhtidel on palju abi
ning kelle peale võib alati kindel olla. Lisaks Gertrudile
paistavad aktiivsusega teiste hulgast rohkem silma veel
Maarja Sarap, Merlin Grosberg, Mirjam Grosberg ja MeritKarmel Annamaa. Tublid on muidugi ka kõik ülejäänud
tüdrukud.
Selle aasta kõige olulisem ning samas rõõmutoovam
ettevõtmine oli Tartu ringkonna esindamine 3. juulil
Tallinnas Kalevi võimlemispeol. Võimlemiskava koosnes
tantsulisest osast ja püramiidide tegemisest ning oli
õppimiseks paras pähkel. Proovidega alustasime juba
jaanuaris, nii et kuus kuud tehti tõsist tööd ja nähti palju
vaeva. Siinkohal tahaks veelkord tänada neid tüdrukuid, kes
lõpuni vastu pidasid ning julgelt iseenda üle uhkust võivad
tunda.
6.-9. juulil esindasid needsamad tüdrukud Tartu ringkonda
Läänemaal Tuksis toimunud vabariiklikus suurlaagris.
Tartu ringkonna suvelaager toimus juulis Jõgevamaal
Rannal. Ka sellest laagrist võeti aktiivselt osa. Rõõm on
tõdeda, et järelkasvuga meil muret pole, sest nooremate
klasside tüdrukud on olnud ka väga tublid laagrilised.
Augustis Tallinnas toimunud pealinna laagrisse pääses meie
rühmast osalema Merlin Grosberg.
Traditsiooniliselt viiakse igal sügisel läbi Kavilda
matkamäng, millest meiegi alati osa võtame. Sel aastal läks
meie võistkonnal jällegi väga hästi. Saavutati esimene koht
ning pääseti esindama Tartu ringkonda Valgamaal toimunud
vabariiklikule matkamängule.
Üritustest lähemalt kirjutavad tüdrukud ise.
Kaie Käär
Kalevi võimlemispidu Tallinnas
3. juulil toimus Kalevi staadionil suur võimlemispidu „Pidu
läheb käima“, kus võimlemiskavadele mängis saateks
ansambel „Tanel Padar & The Sun“. Sellel peol osales 5600
võimlejat, sealhulgas kodutütred ja noorkotkad. Meie
Sillaotsa rühmast olid kohal: Merlin Grosberg, Joanna Saar,
Eve-Liis Saaremets, Merit-Karmel Annamaa, Gertrud
Pleksner, Anete Pleksner, Anette Traks, Diana Michelson,
Kätrin Metsla ja Mirjam Grosberg ning juhendajatest
Johanna, Taavi, Annika ja Kaie. Enne esinemist harjutasime
mitu kuud koos Tornaado rühma poistega kooli võimlas.
29. juunil sõitsime Tartust Tallinnasse Staabi- ja
sidepataljoni, kus me ööbisime. Kui kohale jõudsime,
pakkisime asjad lahti, sättisime toad korda ning sõime kõhud
sõdurisööki täis. Järgmisel hommikul läksime Polütehnikumi
staadionile, kus võimlesime suure hoolega mitu tundi.
Suhteliselt raske oli seal võimelda, sest päike sai meid mitu
tundi järjest praadida. Aga saime hakkama, sest meile anti
mõnusat külma vett joogiks ning olid vahepausid, kus sai
vilus puhata. Väga hea oli see, et juhid hoolitsesid kogu aeg,
et kõigil müts peas oleks, et päike otse pähe ei paistaks.
Staadionil harjutasime püramiide ja võimlemiskava, mis ei
tahtnud algul väga välja tulla, aga lõpuks õnnestusid need
täiuslikult. Mulle meeldis väga püramiide teha, sest minu
kolmikul tulid need hästi välja. Ka teised said kenasti
hakkama. Ei meeldinud see, et pidime asfaldil harjutama, aga

meile anti põlvesidemed, millega ei olnud nii valus
püramiide teha. Mõnus oli vaadata ka teisi rühmi võimlemas.
Proovideks kulus kolm vägagi väsitavat päeva.
Viimane päev oli päris raske, sest pidime andma endast kõik
nii peaproovi, kui ka õhtuse etenduse jaoks. Õhtusele
etendusele eelnes sportlastega ühine rongkäik Rävala
puiesteelt Kalevi staadionile.
Pärast etendust esinesid ansambel „Tanel Padar & The Sun“
ning Ott Lepland veel kontserdiga, nii et kõik said kaasa
lustida. See oli väga vahva.
Lõpus oldi väga rõõmsad ja endaga rahul, sest kõik said
näidata, mida nad mitme kuu jooksul harjutanud olid.
Võimlemispidu tuli super hästi välja. Väga tore oli ka see, et
ühtegi korda ei sadanud vihma ja keegi ei virisenud.
Mirjam Grosberg
Noorkotkaste ja Kodutütarde suurlaager Tuksis
Seekordne üleriigiline suvelaager toimus 6.-9. juulil
Läänemaal Tuksi tervise- ja spordibaasis. Laagri teemaks oli
muinasaeg ning seetõttu oli nii riietus, toidud kui ka
tegevused seotud selle ajaga. Meie Sillaotsa rühmast osalesid
Mirjam, Gertrud, Merit-Karmel, Joanna, Kätrin, Anete,
Diana, Maarja ja mina.
Esimesel päeval näidati meie laagriplats ette ning seejärel,
kui asjad paika pandud, läksime rivistusele. Natuke vihma
tuli ka, aga kodutütarde peavanem Angelika ütles selle kohta,
et vihm alguses tähendab ainult head ja see laager tuleb väga
eriline. Järgmistel päevadel ei tulnud üldse vihma ning
paistis ainult päike. Meid jaotati neljaks külaks ja igal külal
oli oma värv, mida pidi arvestama riietusel: Sakala pruunid,
Harju rohelised, Saare sinised ja Ugandi punased. Tartu rühm
kuulus Ugandi külla. Õhtupoole panime oma ürbid selga ja
algas muinasaega minek. Hüppasime kaaslasega üle lõkke ja
olimegi ajas tagasi rännanud. Tol momendil tundus tõesti, et
olime kuskil mujal ajas, sest seal kõlas kummaline muusika
ning kõik oli ära kaunistatud luudega ja muude vanaaegsete
esemetega.
Teise päeva hommikul toimus kuninga juures kogunemine.
Ta luges meile sõnad peale, mida me ei tohtinud kasutada.
Keelatud oli kõik, mis justkui kosmosest tulnud, sealhulgas
telefonid. Üks laagriline mängis mobiiliga ning kuningas
nägi seda ja saatis kohe oma abilised seda imeriista hävitama.
Kogunesime laagriplatsile ja kaunistasime oma küla ära.
Mina läksin lippu tegema. Joonistasin ruuni tähtedes lipule
Ugandi ning tule ja mõõgad. Osad teistest malevatest aitasid
mul lippu valmistada. Lipp valmis, suundusime edasi
töötubadesse. Igaüks oli erinevas töötoas. Olid sellised
huvitavad töötoad nagu ravitsejad, sepad, jaurajad, tümmijad,
sõjamehed, targad ja teised huvitavad toad. Olin
pottseppades, kus sain teha kammkeraamikat. Tegin
erinevaid potte ning ka vaasi, kasutades savi, kammi ja
looduses leiduvaid kive ning puulehti. Sain kõik valmis,
panin kuivama ning näitasin kuninga abilisele ette oma
tehtud asjad. Sain selle eest kolm hõbedat. Hõbedat jagati
laagri jooksul kõigile, kes olid selle välja teeninud. Õhtul
esines meile bänd.
Kolmandal päeval oli kõige tähtsamaks lahing. Terve päeva
jooksul harjutasime selleks ning tegime oma mõõgad korda.
Kõik valmis, läksime ranna äärde, kus toimus sõda. Meie
liitlasteks olid rohelised, keda me ei rünnanud. Pidime kätte
saama võõra küla lipu ja hõbeda. See emotsioon, mis oli
lahingu jooksul, oli lihtsalt võimas, sest lahingu algul oli
hirm sees, aga pärast, kui võtted selged, tahtsime edasi
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Lõpetuseks tahaksin öelda, et see laager oli suurepärane!
rünnata, kuid lahing oli lõpetatud. Lahingu võitsid meie küla
Sain teada palju huvitavat muinasajast ja oli tõeliselt vahva
liitlased rohelised, kes olid meie lipu ja siniste lipu omale
seltskond. Putukaid oli ka palju ning meie telgis oli veel
võitnud. Peale sõda käisime meres ujumas. Seda tegime
hiirepesa ka, aga need ei takistanud laagrit. Peale selle sai
palavate ilmade tõttu päris tihti. Samal päeval sõlmiti ka
maitsta veel muinasaja toitu, mida polegi varem saanud. See
külade vahel rahu. Õhtul toimus tõrvikutematk, mis oli
ei olnud paljudele meeltmööda, aga mina arvan, et sellist
niivõrd ilus. Kõndisime mööda mereranda ka, kus nägime
toitu me iga päev ei saa proovida. Tegevused olid ka väga
näkineidu õhtuvalguses. See oli imeilus vaade. Matk tehtud,
vinged ning eriti lahing, mida igas laagris ei peeta!
astusime tagasi uusaega.
Merlin Grosberg
Neljandal päeval olid kõik väga väsinud eelmise päeva
lahingust ja jagati peamiselt muljeid ning nauditi vaba aega.
Pakiti asjad kokku ja jäeti laagrikaaslastega hüvasti.

Õpilaste tunnustamine
Sillaotsa Kooli direktor avaldab KIITUST hea ja väga hea õppeedukuse ning hea ja eeskujuliku käitumise eest 2010 / 2011.
õppeaasta I veerandil järgmistele õpilastele:
9. klass
7. klass
4. klass
2. klass
1. klass
Mirjam Grosberg
Merit-Karmel
Silvija Mikk*
Ketlin Kiis*
Sandra-Daisel Haar*
Henrik Lepson
Annamaa
Mirjam Pirn
Sander Kobjašev
Rait Jansen*
Gertrud Pleksner
Rainer Grosberg
Martin Pungar
Triin Meho*
Cärolin Jõesaar*
Roland Reinvald
Kätrin Metsla
Karlis Põldoja
Siim Orgoja
Laura Kikas*
Karola Siimsalu
Diana Michelson
Emil Tikk*
Carolina Adriana
6. klass
Hendrik Silm
Lillevälja*
3. klass
Mihkel Lepson
Anette Traks
Jarmo Link
Gertu Piho
Iti-Marleen Plink*
Ingrid Roosiväli*
Hendrik Vaht
* hinded väga head ja käitumine eeskujulik

Politseiteated
 18.09.10 kella 07.03 ajal kutsuti politsei Koke külla, kus
talu hoovilt kostev vali muusika häiris naabertalu rahu.
Sünnipäeva tähistavale külalisele koostati suulise hoiatamise
otsus.
 19.09.10 a kella 08.34 ajal teatati Aadami külast seal
olevast sõiduauto Fordist, mille juht võib olla joobes.
Sõiduki kontrollimisel selgus, et juht magas sõidukis.
 16.09.10 a avastati Kriimani külas, et suvila aiast on
kadunud batuut ja aiavalgustid, asjaolude väljaselgitamiseks
alustati kriminaalmenetlust.
 23.09.10 a teatati Uniküla külast, et on leitud lõhkekeha
taoline ese. Kontrollimisel selgus, et tegemist ei olnud
lõhkekehaga
 23.09.10 a kella 16.59 ajal teatati politseile, et kella 12.30
ajal läks Päkste külas metsa eakas naine ja pole tagasi koju
naasnud. Naine tuli koju enne otsingute algust ja abi ei
vajanud, naisterahval on oma kõrge ea tõttu probleeme
mäluga.
 Ööl vastu 24.09.10 a on Aardlapalu külas asuva firma
territooriumilt varastatud kartulikombaini varuosi, asjaolude
väljaselgitamisega tegeleb kriminaalpolitsei.
 25.09.10 a kella 17.56 ajal teatati, et Roiu alevikus sõidab
auto BMW reg märgiga 002 AXY, mille juht on joobes. Info
edastati patrullidele.
 26.09.10 a viidi Roiu alevikust Männi 4 kortermajast
haiglasse naisterahvas, kellele joodeti sisse mürgiseid aineid,
asjaolude väljaselgitamisega tegeleb kriminaalpolitsei.
 26.09.10 a kella 12.42 ajal teatati Roiu aleviku
bussipeatusest, et seal magab joobes meesterahvas. Patrulli
saabudes oli meesterahvas bussipeatusest juba lahkunud.
 26.09.10 a helistati joobnud kodanike poolt korduvalt
lühinumbrile 110 ja teatati vägivallatsemisest Ignase külas,
helistajate isikud on selgitamisel. Põhjuseta eriteenistuse
väljakutsumine on karistatav väärteo korras rahatrahviga.

 27.09 10 a alustati mitme episoodi asjus
kriminaalmenetlus, kus võõra isiku andmeid kasutades võeti
suures summas SMS laene.
 27.09.10 a avastati Eesti Energia töötajate poolt, et
Alaküla külas on vigastatud elektri õhuliini, juhtumi asjaolud
on selgitamisel.
 30.09.10 õhtul teatati Roiu aleviku Männi tänava
kortermajast, et korterist on kadunud erinevaid kuldehteid.
Kahjude selgumiseks pöördus kannatanu kirjaliku
avaldusega politsei poole
 02.10.10 a toimetati Roiu kaupluse juurest kainenemisele
joobnud meeskodanik.
 03.10 10 a kella 10 ajal helistati politseile Mõra külast, et
sealses suvilaühistus seisnud sõiduautol on lõhutud kõik
aknaklaasid. Lõhkumise asjaolud on selgitamisel.
 03.10 10 a päeval toimus Roiu kaupluses ebaviisakas
sõnavahetus kahe vallakodaniku vahel, millega häiriti teisi
kaupluses viibinud ostjaid. Asjaolude väljaselgitamiseks on
alustatud väärteomenetlus.
 03.10 10 a avastati Haaslava külast joobes alaealine, kelle
suhtes alustati väärteomenetlus.
 06.10 10 a kella 03.24 ajal teatati Haaslava külast Paju
teelt, et kostub naisterahva karjumist. Patrulli poolt
appikutsujat ei leitud.
 07.10.10 a hommikul teatati Lange külast järelevalveta
jäetud kariloomadest. Loomade omanik leidis kadunud
loomad ise üles.
 17.10.10 kella 03.05 ajal teatati valjult mängivast
muusikast Roiu alevikus Männi 4-35 korterist, kus naabrite
poolsele korralekutsumisele ei allutud. Juhtunu asjaolud on
selgitamisel.
 18.10 10 a teatati tulekahjust Koke küla elumajas. Põleng
kustutati oma jõududega enne päästeameti saabumist.
Harras Tiisler
ülemkonstaabel
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Informatsioon
• Eesti Erametsa OÜ ostab metsakinnistuid. Info.50 72 544 info@erametsa.ee
ÕNNE PERELE
www.erametsa.ee
• Müüa renoveeritud 2-toaline korter Roiul, Männi 4. Hind 290 000, tel 53818287.
Sander Stupak
• Firma Sakkose OÜ Kambja vallast müüb pidevalt saematerjali, sügavimmutatud
02.10.2010
välisvoodri-ja terrassilaudu, sisevoodri-ja põrandalaudu. Voodrilaudade tööstuslik
värvimine. Vajadusel transport. Info tel 56 640 228
• Sealiha ja lihatooted NUUSTAKU NOTSU rändkauplus igal kolmapäeval: Roiu
Õ NNITLEME JUUBILARE
postipunkti parklas kell 14.00 ja Villemi bussipeatuses kell 14.30. Info: 56256106,
Ago Puusemp
7655814
• Kanalisatsiooni- ja veetorustike ehitus, septikute-kogumismahutite müük ja
Maria Jegorkina
paigaldus. Teeme Teie maamajja korraliku joogivee ja reoveesüsteemi. Rendime
ka 5,5- tonnist roomikekskavaatorit ja 11-tonnise kandevõimega treilerit. Töid
Hilda Tamm
teostame üle Eesti. www.jyritoru.ee email: jyritoru@jyritoru.ee Tel 58145117 või
Maria Sirel
5151985
• AS Sangar otsib oma meeskonda heade kutseoskustega õmblejaid,
juurdelõikusjaoskonda komplekteerijaid, toodete kokkupanijat (s.h triikimine).
Tõsise töösoovi korral saata CV aadressil krista.tonisson@sangar.ee või tulla isiklikult kohale Tartu, Sõpruse pst. 2, küsida
personalispetsialisti. Lühiinfo tel 730 7302 (9.00 - 12.00).
• Kurepalu külaselts tänab Sillaotsa Kooli lasteaia osa, kelle kaasabil sisustasime laste mängunurga Sulle-Mulle-Täikal.
• 3. novembril kell 20.00 algavad Priiuse seltsimajas peotantsu kursused. Juhendavad Maie ja Ain Anijärv. Info ja reg tel
56767943

Haaslava valla kultuuri- ja spordiüritused
01.11.2010
12.11.2010
19.11.2010

Roiu päevakeskuses hingedepäeva vestlusringis Tartu Maarja koguduse õpetaja P. Paenurm
Teatriabonoment: muusikal „Ämbliknaise suudlus“ Vanemuise suures majas
Kadripäeva tänuõhtu Priiuse seltsimajas

Kell 10.00
Kell 19.00
Kell 19.00

Teatrisse!
2011. aastal pakub teater Vanemuine abonomendi ostjatele
järgmisi etendusi:
K 19.01 kell 19.00 väikeses majas W. A. Mozart ooper
"Figaro pulm", pilet 60 krooni.
L 12.02 kell 19.00 suures majas muusikal "Sugar", pilet 100
krooni.
K 16.03 kell 19.00 Sadamateatris W. Shakespeare "Kuningas
Richard III", pilet 60 krooni.

Sarja viimaste etenduste vahel saab valiku teha:
kas N 17.03 kell 19.00 väikeses majas J. Massenet ooper
"Manon", pilet 60 krooni
või T 26.04 kell 19.00 Sadamateatris draama "Elling", pilet
60 krooni (sel päeval valla bussi kahjuks kasutada ei saa).
Piletiraha saab maksta 18. novembrini 2010. Täpsem info tel
522 9351 või e-mail: ilona@haaslava.ee.
Ilona Vaagen
kultuurinõunik

Tegevust alustas portaal eestielu.ee
13. oktoobril avas oma virtuaalsed uksed omavalitsuslehtede
portaal eestielu.ee. Portaalis on võimalik lugeda ja
kommenteerida artikleid ligi 60-st portaaliga liitunud
omavalitsusest.
Kui varem sai kohalikke lehti reeglina lugeda omavalitsuste
kodulehtedel pdf-kujul, siis nüüd on kõik artiklid eraldi
rubriikide ja märksõnade kaudu otsitavad ning ka
kommenteeritavad selleks spetsiaalselt loodud keskkonnas.

Olulisimad artiklid erinevaist paigust jõuavad aga portaali
avalehele.
Lisaks leiab portaalist ka nii-öelda igapäevast kohalikku
uudis- ja teadetevoogu. Ühesõnaga saab eestielu.ee-st teada
kõike seda, mis toimub teie omavalitsuses, naabrite juures
ning ka mujal Eestis.
Portaali leiad aadressilt www.eestielu.ee

Mälestame lahkunuid
Jaan Pungar
09.02.1947 – 20.09.2010

Taivo Peedoson
25.06.1975 - 16.10.2010

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

