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Haaslava valla infoleht
Rahvaloendus tulekul
Õige pea on tulemas taasiseseisvunud Eesti
esimene rahvaloendus. 31. märtsil 2000. aastal algav rahva- ja eluruumide loendus kestab 10 päeva,
mille jooksul loendatakse üle kõik Eesti elanikud.
Haaslava, Ülenurme ja Kambja vald moodustavad
rahvaloendusel ringkonna nr 142, mis jaguneb
seitsmeks piirkonnaks ja 39. jaoskonnaks, ning kus
on juba asunud tööle rahvaloendustöötajad, kelle
ülesandeks on kolmes nimetatud vallas loenduse
läbiviimine. Millistest etappidest loendus koosneb
ja mida oleks vajalik igal inimesel teada?
Enne loenduse algust, alates 26.märtsist,
toimub eelringkäik, mille käigus loendajad tutvuvad oma jaoskonna eluruumidega, lepivad kokku
loendamiseks sobiva aja, tutvustavad loendatavatele loendusküsimustikku ning jätavad neile voldiku, kus on kirjas küsimused, millele tuleb hiljem
loenduse ajal vastata. Nii saab igaüks juba eelnevalt vastused ette valmistada, mis hoiab loenduse
ajal kokku nii enda kui loendaja aega.
Keskmiselt kulub iga inimese loendamiseks ca 15-20 minutit. Seega kolmeliikmelise pere
loendamiseks peaks varuma kuni tund aega. Kuidas tunda ära rahvaloendajat? Loendaja peab uksel
ennast kindlasti tutvustama, lisaks on tal ka ette
näidata foto ja Statistikaameti templiga töötõend.
Loendusel täidab loendaja inimese ütluste
põhjal kaks loenduslehte – isikulehe, mis koosneb
31 küsimusest ning eluruumi- ja 12 küsimusega
leibkonnalehe. Dokumente loendatavalt ei nõuta,
kuid oluline on, et iga isik annaks enda kohta või-

malikult täpsed ja tõesed andmed. Ei maksa karta,
et loendajale antud andmeid võiksid teada saada
kõrvalised isikud – andmed on rangelt konfidentsiaalsed. Turvalisust lisab ka asjaolu, et andmetöötlusel kaotatakse ära isikute nimed, mis välistab
selle tunnuse järgi ankeetide hilisemat identifitseerimist. Tuletame veel meelde, et vastavalt Rahvaloendusseadusele on loendusküsimustikule vastamine kohustuslik. Vabatahtlikud on ainult küsimused usu ja tööandja kohta. Juhul, kui inimest ei ole
loendaja külaskäigu ajal kodus, jätab loendaja ukse
taha teatise, kus on juhised edasise tegutsemise
osas.
Kes ei soovi, et loendaja teda kodus küsitleb, neil on võimalus pöörduda loenduse ajal vastuste andmiseks loendusringkonna kontorisse, mis
asub Ülenurme ringkonnas Tõrvandis, Papli 6212, või helistada telefonil 415 445. Oodatud on
samuti kõik rahvaloendusega seotud küsimused ja
üleskerkinud probleemid.
Palve ka koeraomanikele. Hoidke oma
lemmikud loenduse ja eelringkäigu ajal kinni! Nii
hoiate loendajate närve ning väldite ebameeldivaid
vahejuhtumeid.
Loodame meeldivat koostööd rahvaloenduse õnnestumiseks, on ju selle tulemused vajalikud
meie endi elu korraldamiseks ja elujärje parandamiseks.
Alar Rosentau
loendusringkonna juhataja asetäitja
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Millal saab jääda vanaduspensionile
1998. aastal vastu võetud Riiklikku pensionikindlustuse seadusesse viidi sisse mitmeid muudatusi, mis jõustusid käesoleva aasta algusest.
Võrreldes varem vastu võetud Riiklike elatusrahade seadusega on mitmeid mõisteid ja kogu pensionikorraldust muudetud ja täpsustatud.
Riiklikud pensionid on Eesti riigi poolt
makstavad igakuised rahalised hüvitised inimese
vanaduse, töövõimetuse või toitja kaotuse korral.
Pensione makstakse võrdsetel alustel nii
Eesti kodanikele kui elamisloa alusel Eestis elavaile välismaalastele ja kodakondsusega isikutele.
Pensioni liigid on vanaduspension, töövõimetuspension, toitjakaotuspension ja rahvapension. Kui
inimesel on õigus mitmele eelnimetatud riikliku
pensioni liigile, määratakse neist üks tema valikul.
Pensioni määramist korraldavad Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas olevad riiklikud pensioniametid. Meie valla elanikel on vaja pöörduda
Tartumaa Pensioniametisse, mis asub Tartu linnas
Põllu 1a.
Õigus vanaduspensionile on tulevikus nii
meestel kui naistel, kes on saanud 63-aastaseks ja
omavad 15 aastat Eestis omandatud vajalikku pensioniõiguslikku tööstaaži. Esialgu saavad aga mehed ja naised vanaduspensionile erinevas vanuses:

Naised
Sünniaasta
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953 ja hilisem

Pensionile jäämiseks vajalik vanus
57 a 6 kuud
58 a
58 a 6 kuud
59 a
59 a 6 kuud
60 a
60 a 6 kuud
61 a
61 a 6 kuud
62 a
62 a 6 kuud
63 a

Mehed
Sünniaasta
1937
1938 ja hilisem

Pensionile jäämiseks vajalik vanus
62 a 6 kuud
63 a

Vanaduspension määratakse eluajaks. Vanaduspensioni määramist võib taotleda mis tahes
ajal pärast pensioni saamise õiguse tekkimist. Seadus lubab vanaduspensionile jääda ka enne nõutud
tähtaega.
Ennetähtaegse vanaduspensioni saamise
õigus tekib mitte varem kui kolm aastat enne eespool toodud vanusesse jõudmist ja ainult neil, kellel on vanaduspensioni määramiseks nõutav pensioniõiguslik tööstaaž või pensionikindlustusstaaž.
Ennetähtaegselt määratava vanaduspensioni arvutamisel vähendatakse pensioni suurust iga
ettenähtud pensionieast varem pensionile jäämise
kuu eest 0,4 protsendi võrra.
Mõningatel tingimustel tekib õigus vanaduspensionile soodustatud tingimustel:

Viis aastat varem saab pensionile isik, kes
on kasvatanud alla 18-aastast keskmise, raske või
sügava puudega last, lapsinvaliidi või invaliidi lapseeast või vähemalt viit last vanemaks kui kaheksa
aastat, samuti isikud, kes on osa võtnud Tšernobõli
aatomielektrijaama avarii tagajärgede likvideerimisest.

Kolm aastat varem saab pensionile isik,
kes on kasvatanud vähemalt kaheksa aastat nelja
last.

Ühe aasta saavad varem pensionile isikud,
kes on vähemalt kaheksa aastat kasvatanud kolme
last.
Õigusvastaselt represseeritud ja rehabiliteeritud isikul vähendatakse vanaduspensionile jäämiseks vajalikku vanusenõuet ühe aasta võrra iga
kinnipidamiskohas viibitud täisaasta eest, kuid
kokku mitte rohkem kui viie aasta võrra.
45-aastaselt saavad pensionile hüpofüsaarsed
nanistid (kääbuskasvuga isikud).
Kõigil eeltoodud juhtudel peab isikul olema
vähemalt 15 aastat pensioniõiguslikku või pensionikindlustusstaaži, mis peab olema omandatud
Eestis.
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Politseiteated

26. jaanuaril murti sisse
Päkste külas asuvasse Vooremäe
elumajja ja kõrvalhoonetesse,
kust varastati aiakäru, elektrikaablit, voolikuid, kasvuhoonekilet, jalatseid kokku 5250 krooni eest. Kahtlustatav on kindlaks
tehtud.

Ööl vastu 3. veebruari
murti sisse Roiu alevikus Meistrite 10 asuvasse garaaži ja varastati Mäksa Vallavalitsuse sõiduautolt
VAZ-21093
raadiomagnetofon. Kahju suurus on
selgitamisel, kahtlustatav on
kindlaks tehtud.

Samal ööl tungiti sisse
osaühingu Männiku Piim hoidlasse, kus seisvast GAZ-53st varastati autoraadio ja püüti varastada naftat.

Ajavahemikul 4.– 8.
veebruarini on varastatud Roiul
Männi 4 esimese trepikoja keldritest kartuleid, hoidiseid ja värviteler Rekord 726. Kahju selgitamisel.

Päkste külas oli ajavahemikul 13. – 16. veebruarini akna
kaudu sisse mindud Tiiu Malmi

Puusta talu elamusse ning varastatud sealt valgusteid, elektripirne tööriistu jm. Kahju selgitamisel.

7. veebruaril avastati
metsavargus
Aadami
külas
Patska metsas. Ebaseaduslikult
on raiutud 88.7 m3 puitu. Keskkonnale tekitatud kahju suurseks
on hinnatud 52179 krooni ja riigile tekitatud kahju 41287 krooni.

Ööl vastu 20. veebruari
murti Koke külas sisse aktsiaseltsile Eesti Energia kuuluvasse
Kuuste meistrijaoskonda, kust
varastati suuremas koguses rullides kaablit, alumiiniumit, vaske,
elektrikilpe ja ühefaasilisi arvesteid. Kahju võib ulatuda üle
100000 krooni.
Arvatavasti kasutasid vargad
suuremat sõidukit. Kes sel ööl
pani Roiu – Kurepalu teel tähele
suuremat sõidukit, palun teatage
politseile oma kahtlustest. Teie
anonüümseks jäämine tagatakse
ja Eesti Energia on välja pannud
ka rahalise preemia sellele, kelle

informatsioon aitab vargad tabada.
Samuti panen kõigile
koerteomanikele südamele, et on
viimane aeg koerte marutaudi
vastu vaktsineerimiseks. Oli ju
möödunud kevadel meie kandis
suur hulk marutaudijuhtumeid.
Kõigist koerte kokkupuudetest
rebaste või kährikutega palun
teatada loomaarst Tiit Oravale.
Ühtlasi tuleb rangelt järgida meie
vallas kehtivat loomapidamiseeskirja, mis lubab koeral väljaspool oma territooriumi lahtiselt
jalutada vaid omaniku juuresolekul.
Politsei poole pöördumiseks kasutage lühinumbrit 110 (linna 0
tuleb muidugi ette valida!), tööajal võib helistada ka Tõrvandi
politseijaoskonda tel 415402 või
415440. Minu mobiiltelefon on
253 903 710, kodune lauatelefon
490 250.
Vanemkonstaabel Ivar
Dubolazov

Eelteade ametlike kohanimede määramise kohta
Kooskõlas Kohanimeseadusega ja Kohanimede määramise korraga Haaslava vallas on tehtud ettepanek määrata ametlikeks kohanimedeks

Mõra külas
Palla-Tsobi – Leida Adusonile tagastatava maa
katastriüksuse nimena.

Aadami külas
Timso – Maie Ryder'ile tagastatava maa katastriüksuse nimena.

Päkste külas
Vainola – Virve Mustale kuulunud NaritseVainola kinnistu tükeldamisel tekkinud ja osaühingule Männiku Piim müüdud maa katastriüksuse nimena.

Kurepalu külas
Naritsemetsa – Virve Mustale kuuluva NaritseVainola kinnistu tükeldamisel tekkinud maa katastriüksuse nimena.

Kõigil, kellel on vastuväiteid toodud nimede ametlikeks kohanimedeks kinnitamise kohta,
esitada need vallavalitsusele 30 päeva jooksul
käesoleva eelteate avaldamisest.
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Elukoha registreerimine
Saabusid valda
Heino Vatsar
Gunnar Manglus
Ainiki Manglus
Mihkel Manglus
Mirjam Manglus
Villi Jaanson
Heino Orav
Rando Rannik
Tanel Rannik
Alar Johanson

Roiu
Uniküla
Uniküla
Uniküla
Uniküla
Kurepalu
Ignase
Roiu
Roiu
Roiu

Oja 8-6
Mihklimetsa
Mihklimetsa
Mihklimetsa
Mihklimetsa
Musumäe
Pikamäe tee 7-7
Männi 4-35
Männi 4-35
Oja 7-4

Tabivere vallast
Valgjärve vallast
Valgjärve vallast
Valgjärve vallast
Valgjärve vallast
Ülenurme vallast
Tartu linnast
Tartu linnast
Tartu linnast
Võru linnast

Tõõraste
Aardla
Roiu
Roiu
Roiu
Roiu
Päkste
Aardla
Roiu
Ignase

Raudteemaja
Keskuse 4-5
Männi 2-10
Männi 2-10
Männi 2-10
Männi 2-10
Pargi
Keskuse 2-4
Männi 4-7
Pikamäe tee 7-3

Tartu linna
Tartu linna
Tartu linna
Tartu linna
Tartu linna
Tartu linna
Tartu linna
Kambja valda
Võhma linna
Soome Vantaa linna

Lahkusid vallast
Vladimir Krohmal
Evelin Eiert
Martin Skatškov
Kristjan Skatškov
Renne Skatškov
Gert Skatškov
Janno Jaal
Astrid Kurisoo
Kai Kikkas
Herta Bürkland

Kes veebruarikuus on sündinud...
3
4
5
6
7

8
9

10
11
12
13
14
15

Koidula
Borodkin
Liidia Oknova
Anatoli Romanov
Karl Meinhard
Lev Krukov
Hendrik Kennik
Aniina Härm
Asta Koljak
Gustav Mällo

1935 Kriimani
1924
1936
1927
1939
1923
1921
1921
1921

Roiu
Tõõraste
Ignase
Kurepalu
Lange
Päkste
Lange
Aardla

16
17
18
19
20
21
22
23

Elise Järviste
Elsa Kaljuste
Valter Paal
Lehte Kaljagin
Hilja Murdel
Milde Otsa
Asta Ratasepp
Erene Pukk

1909
1922
1922
1938
1926
1927
1920
1932

Elsa Ärs

1937 Lange

Kurepalu
Igevere
Kriimani
Aardlapalu
Kurepalu
Päkste
Kitseküla
Kurepalu

24
25
28
29

Hans Pukk
Helju Hint
Hilda Kiiple
Jelena Smirnova
Anna Vanaküla
Ede Juhkam
Aliide Oks
Koidula Mitt
Ilme Piir
Hilda-Helene Jens
Valentina Kerge
Kalju Kõiv
Elvi Villemson
Ella Voltein
Aleksandra Tätte
Illar Pappel
Ivan Mihhailov
Jevdokia Burkova

1930
1937
1919
1922
1920
1937
1915
1918
1937
1933
1935
1935
1917
1920
1928
1929
1937
1924

Kurepalu
Uniküla
Koke
Roiu
Uniküla
Haaslava
Igevere
Kriimani
Lange
Roiu
Kriimani
Kriimani
Igevere
Kitseküla
Kriimani
Ignase
Koke
Roiu
Palju õnne !
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KODUKANDI LOOD XXXVII
lehekülgi Haaslava valla ajaloost

Millest jutustavad kohanimed
(Kasutatud Lemming Rootsmäe ja Ilse Rootsmäe
uurimismaterjali)
Kohanimed on enamasti meist palju vanemad, mõnikord mitu inimpõlve, ja seetõttu jutustavad nii mõndagi kodupaiga minevikust. Peab
vaid tahtma ja oskama neis sisalduvat mõista, hinnata ja säilitada. Kohanimede kaitseks on vastu
võetud küll vastav riiklik seadus, kuid praegusel
maatükkide kinnistamise perioodil tuleb uusi nimesid iga päev aina juurde. Nii nagu pea kogu
rahvas on valla külades vahetunud, nii kipuvad
ununema ka vanad kohanimed. Katkeb ajalooline
ja keeleline side meie eelkäijatega, kelle jälgedel
me kõnnime ja kes seda maad on varem harinud.
Meie jalge all lebavad sajandid esivanemate elu ja
tööd ning selle eest vääriks ka nende pandud kohanimed meelespidamist ja säilitamist.
Meil on Ilmar Voltri vahendusel kasutada
Eesti Kirjandusmuuseumi rahvaluuleosakonnas
säilitatava Lemming Rootsmäe ja Ilse Rootsmäe
1990. aastal lõpetatud kodu-uurimistöö Võnnu kihelkonna kohanimed ja minevik materjalid. Selles
sisalduvad kohanimed ja nende juurde kuuluvad
pärimused on kirja pandud aastatel 1961 – 1963.
Nüüd, ligi 40 aastat hiljem, pole paljud nimed enam kasutusel, võibolla tundub ka mõni seletus pisut meelevaldne või hoopis vale, siiski on
tegemist hindamatu pärandiga, millest tahaksime
valla elanikele vähemalt osagi tutvustada. On ju
tänaseks kõik läinud, kes materjali kohumise ajal
iga koha nime teadsid ja selle tekkimist püüdsid
seletada.
Asume nüüd teele mööda valla külasid ja
talusid, teejuhiks siin varem elanud inimesed, kelle
nimed, sünniaastad ja elukohad sulgudes ära märgime. Küllap tuleb nii mõnigi neist tuttav ette ja
siis on, nagu oleksite ise nendega jälle juttu ajanud. Ja kui kellegi tuleb mõni oma küla kohanimi
meelde, mida peaks ikka kasutama, aga kipub
ununema või on hoopis uue nime saanud, andke
teada vallasekretärile. Võibolla leiame ühiselt
võimaluse vana nime säilitada ja praegustele peremeestele teadvustada. Tekstis on kursiivkirjas ja
nurksulgudes toodud mõned tänapäeva kajastavad
märkused. Meeldiv oleks, kui kohanimede osas
võtaksid sõna praegused maaomanikud või nende

pereliikmed ning teataksid oma maal asuvatest
nimega kohtadest, nii neist, mis siin on ära märgitud kui ka neist mida 40 aasta eest veel polnud,
kuid nüüd on kasutusel. Ehk oleks see huvitavaks
ülesandeks ka noortele kodu-uurijatele?
Kuna kasutatavas töös on nimed tähestiku
järjekorras ei jää meilgi muud üle kui alustada
Tartu poolt otsast:
Aardla küla – selle nime all (1627 Arlla,
1638 Arle) tuntud juba 17. sajandil, mil kuulus Ilja
ehk Haaslava mõisale. Talusid oli 1627. aastal oli
külas 5, 1638 6, 1688 15, 1578 13, 1782–1816 21,
1834–1858 18. See arv talusid jäi külla ka pärast
talude kruntiajamist 1873–1974: Ansi, Ersu, Harju, Karu, Lepiku, Lingi, Loku, Papa, Piirilombi,
Roodna, Saage, Siimo, Sisaski, Taari, Tenu, Treiali, Tsiirma ja Vangi. 19. ja 20. sajandi vahetusel
lõhuti Ansi ja Ersu talu. Enne viimast sõda Eesti
Vabariigi ajal aga liideti Karu ja Piirilombi Igevere
küla külge. Nii jäi Aardla külla 14 vanatalu. Peale
nende kuulusid külla veel endine metsavahitalu
Kadaja, Aianurme ja Rätsepa asundustalud ning
Kalmistu, Liiva, Luite, Lätte, Mätku, Palu, Palvela, Pühamäe ja Rätsepa popsikohad. Enne kruntiajamist asunud küla rohkem koos. Lingi, Karu,
Taari, Papa ja Vangi talud paiknenud sõõrikujuliselt Lingi ja Treiali talude koplis lääne pool ümber
karjaaia, kuhu ööseks aetud külakari. 40 aasta eest
oli seal heinamaa. (Johannes Link 1921 Tartu;
Emilie Ojamaa Aardla)
Aardlapalu küla – 1880. aastail rajatud
popsikülana Aardlapallu (nõmmemets praeguse
Aardlapalu küla keskel) Aardla ja Igevere külade
karjamaadele. Küla on nimetatud ka Palukülaks
Varem oli külas 19 maja, millest 1966 oli alles 12.
Talud olid järgmised: Jalaka (lõhutud), Jõeääre
(lõhutud), Kaigu, Kase (lõhutud), Kruusa, Kuuse
(lõhutud), Kõrbe, Lembitu, Liivamäe, Luhari (oli
tühi 1966), Mätliku, Niiduserva, Ojaääre (lõhutud), Pajuste (tühi), Rajala, Remmelga, Saaremaa,
Saariku ja Tuule. (Johan Undrits 1894 Haaslava,
Eduard Grossberg 1883 Aardla, Johannes Link
1921 Tartu).
Aheniit – Unikülas Pruksa talu heinamaa
Möldripalu metsavahikohast ¼ km edela poole.
(Johannes Pruks 1885 Uniküla)
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Alalepik – Kokke küla Kortsu talu ja endise Peetri karjamõisa vahel 19. sajandil kasvanud
suur mets. Praegu põldude all. (Emilie Krooman
1884 Kokke)
Alaniidu talu – Uniküla Tullu talu endine
popsikoht Alasniidu ääres, lõhutud 1964.
Alasniidi mets – Uniküla kirdepiiril Kitseküla vastas Alasniidu taga olev mets.
Alasniit – Unikülas Tullu ja Pori talude
heinamaa Kitseküla piiril Pori talust ½ km põhja ja
kirde poole. Vanasti käinud siia kokku külade karjad. (Jakob Metsa 1881 Päkste; Anna Rosi 1882
Mäletjärve)
Alatiigi talu – Igevere küla Sirgaste talu
popsikoht.[hoonete omanik alates 1997 Mihhail
Marinov]
Anikoa mets – Haaslava külas kahe Anikoa
ja Raamatu talude kohal varem kasvanud mets,
mis raiutud maha 19. sajandi lõpul. Veel sajandivahetusel olnud siin sarapuuvõsa.
Anikoa talu nr A-12 (vanades kirjades
Anikiva) [talu praegune omanik Helene Undrits]
– Haaslava küla endine kandikoht, mis rajatud 19.
sajandi lõpupoolel Juhan Pruksi poolt Anikoa metsa ja kännistikku. Talu eest tulnud teha teopäevi
Tuigo metsaülemamõisale. Uudismaa andnud algul saaki rohkem kui Aardla küla põlispõllud (odrapead olnud nii kanged, et neid tulnud põimida
sirbiga), kuid aastatega kulunud huumus ära ja
maa jäänud vaeseks. (Johan Undrits 1894 Haaslava)
Anikoa talu nr A-13 (vanades kirjades
Anikva) [talu praegune omanik Kalju Tenn] –
Haaslava küla endine kandikoht, rajatud eelmisega
samal ajal kellegi Eimanni poolt. (Johan Undrits
1894 Haaslava)
Ansi talu nr 54 [osa talu maa omanikud

Kaido Kasemtes ja Astrid Lellep] – Aardla küla
vanatalu, mis enne kruntiajamist asunud Harju talu
juures, sellest lõuna pool vastamisi Siimo taluga.
Talu osteti päriseks 1881. aastal Lillo Hanseni [Oli
Haaslava valla esimene vallavanem] poolt ja lõhuti 1900. a. paiku Siimo talu peremehe poolt, kellele vahepeal Ansi talu oli edasi müüdud. (Johannes Link 1892 Tartu; Eduard Ärs 1898 Aardla)
Rahvasuus oli tuntud Küla-Loku taluna. Lokko
taluna esineski ta 18. ja 19. sajandi revisjonikirjades. Ansi nime sai talu arvatavasti juba 17. sajandil (1638.a. oli peremehe nimi Weharasz Hansz).
Eerika talu nr A-46 [talu praegune omanik
Rudolf Sula] – Haaslava küla asundustalu endise
mõisa aednikumaja asemel. Nimi pandi talule selle
omaniku poolt oma 2-aastaselt surnud tütre Erika
mälestuseks.
Ekardi soo – Ekardimäe ümbruses, põhiliselt sellest põhjapool asuv soo, mis olnud varem
väga tüma ja täis mülkeid, nii et pole kurge ega
varestki peal kandnud. (Kusta Kalmus 1899 Haaslava; Jaan Miina 1876 Metsanurga). Soos leidub
väga palju rästikuid. Nimetatakse ka Ikardi sooks
(August Metsa 1919 Tartu) ja Põrgusooks. (August
Metsa 1919 Tartu ja Kusta Kalmus 1899 Haaslava)
Ekardimägi – Haaslava küla Ekari ehk Põrgusoos Põrgumäest 0,2 km lõunas, Viidiksaare
talust 0,2 km kagus asuv 300 m pikkune kagust
loodesse kulgev metsaga kaetud seljandik. (Kusta
Kalmus 1899 Haaslava; Jaan Miina 1876 Metsanurga). On arvatavasti olnud muistne pelgupaik
või linnamägi. Vanasti olnud mäel kindlus, kust
tulistatud Emajõel sõitnud Rootsi laevu (Anna
Sellikääri 1888 Metsanurga). Kuna mäe pinnas
koosneb mustast mullast, liivast, kruusast ja ka
savist, siis arvatakse, et mägi on siia kokku veetud

HEI NAISED,
olete kindlasti pikast ja pimedast talvest väsinud
Varsti on kevad käes, sellele vaja vastu minna
REIPA JA ILUSANA.
Kurepalus Priiuse seltsimajas
alustas tegutsemist

AEROOBIKARING
Igasugune info Tiinalt
tel 255 44 568 ja 352 568
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(Juhan Teder 1895 Kokke). Mägi asub Emajõest
0,8 km ja endisest Haaslava mõisast 1,6 km kaugusel. Mägi on täis rebaseurge. Nimetatakse ka
Ikardimägi ja Kährimägi. (Johan Undrits 1894
Haaslava)
Ersu talu [talu maa praegune omanik Tõnu
Ojamaa] – Aardla küla vanatalu, mis vanasti asunud Lingi talu lähedal, tollest ¼ km lõuna pool.
Talu ostis päriseks 1881.a. Johan Hers, lõhkus aga
1890.a paiku Lingi talu peremees Johan Link, kes
vahepeal oli talu omandanud. Talu rehi olnud alles
veel 1905.a. (Eduard Ärs 1898 Aardla). Talu maal
olnud suuri kive, mille alla arvatud olevat maetud
rahakatel, hiljem veetud kivid ära ja neist laotud
Lingi talu karjalauda müürid. (Johannes Link 1921
Tartu). Ersu nimi on üks põlisemaid Aardla külas:
juba 1627. a. elas siin talupoeg Hersa Hanuss
(1638 Herse Hansz), kelle järgi talu on ka järgnevatel sajanditel kutsutud.
Haaslava küla – Rajatud 1920. aastail endise Haaslava mõisa põldudele. Taludest paiknevad
Võnnu kihelkonnas Hainsoo (endine kandikoht),
Järve, Kaluri, Kruusaaugu (lõhutud), Kruusamäe,
Kuke (lõhutud), Oja, Soo, Vaikna, Viidiksaare ja
Võsu; kambja kihelkonnas kaks Anikoa (endised
kandikohad), Eerika, Haaslava vanadekodu, Jõe,
Järve, Kaasiku, Laane, Lohu, Loosi, Luha, Lõhmuse, Metsala, Nõmme, Paju, Raamatu (endine kandikoht), Suurekivi, Südame ja Veski.
Haaslava kõrts – Haaslava endine mõisakõrts Emajõe lähedal Mõraoja vasakul kaldal, lõhutud Eesti Vabariigi algusaastail. Kõrtsi põranda
alt olevat leitud inimese luukere.
Haaslava mõis – (saksa keeles Haselau),
mainitud esmakordselt Hazelouwe nime all 1417,
mil kuulus sellenimelisele perekonnale (1582
Hazliow, Hazlow, 1638 Haszelow). 1533 oli mõisa omanikuks Joh. Dückeri lesk, 1558 sai selleks
bojaar Juschka Jurjew. Stephan Bathory ajal asustati tühjaks jäänud mõis talupoegadega. 1627 tehti
Haaslava kuninglikuks mõisaks, mille valdajaks
sai varsti peale seda Johann Skytte, 1648 kuulus
mõis aga riigivarameister Gabriel Bengtson
Oxenstiernale. 17. sajandi lõpul langes mõis reduktsiooni teel riigile. 1704 kinkis Peeter Suur
mõisa feldmarssal Boriss Šeremetjevile, kelle
meessoost järglaste käes püsis see kuni 1926. aastani, mil ta kinnistati Eesti Vabariigi nimele.
Mõis paikneb Mõraoja vasakul kaldal, kus
on märgitud juba 1630. aasta kaardil. Maa-ala
hõlmas koos Iljamõisaga 1627 62 adramaad, sellest 50 asustamata. Enamik mõisa valdustest kuu-

Sünniaasta 2000
Sander Radionov
18.01.2000
Roiu
Anette Abel
18.01.2000
Aardla
Mait Kaha
20.01.2000
Kurepalu

Palju õnne!
lus Kambja kihelkonda (1853 – 13 talu), vähem
Võnnu (16 talu) ja Tartu-Maarja (8 talu) kihelkonda.
Elanike arv oli 1758.a. – 455, 1816.a. –
1009, 1834.a. – 1151, 1858.a. – 1342. 1814 – 1823
aruande järgi olid mõisa põllud keskmise kvaliteediga, heinamaid oli piisavalt, kuid karjamaad olid
halvad. Ehituspuitu mõisa metsades ei leidunud,
hädapäraselt jätkus põletuspuid.
Haaslava mõisa pargis kasvavad ennepõhjasõjaaegsed pärnad. Endistest mõisahoonetest
[olid] alles kuivati, sõiduhobuste tall ja magasiait.
Haaslava vanadekodu nr A-74 [ka: Haaslava vaestemaja, nüüd – Suure-Südame elamu]
endine mõisahoone, hilisem vanadekodu.
Hainsoo – endine Haaslava küla kandikoht,
ainuke Võnnu kihelkonnas.
Hanso nr 23 – Uniküla vanatalu, saanud
nime 18. sajandi algupoolel peremees Mikko Hansu järgi. 1782 1858 revisjonikirjades esineb Mikko
nime all ja veel praegugi kutsutakse teda Miku ehk
Miku-Antsu taluks. Praegusesse kohta on talu välja veetud 1880. aastail Uniküla kõrtsi kõrvalt
praeguse bussipeatuskoha tagant (Leo Jansen,
Uniküla; Amanda Voltri 1905 Kärevere) Talu ostis
1881 päriseks Johan Jantsen. [praegune omanik:
Kalju Jansen]
(Järgneb)
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Vallavalitsuse istungitel otsustati
jaanuaris-veebruaris

anda alkoholi jaemüügi luba: üheks aastaks
tulundusühingule Tartu Tarbijate Kooperatiiv Roiu
alevikus Meistrite 2/4 asuvas kaupluses; kolmeks
kuuks osaühingule Tuulepuu Roiu alevikus Oja 6
asuvas kaupluses ja Kurepalus Priiuse seltsimajas
asuvas kohvikus;

tasuda tööturul konkurentsivõime tõstmise
eesmärgil taotlejate ümberõpet 1000 krooni ulatuses järgmistel erialadel: masseerijate kursused (2),
müüjate, kondiitrite või baarmenide kursused (3),
autojuhi E-kategooria kursused (1), lilleseade kursused (1), administraatorite kursustel (1).

määrata korteriomandi seadmise eesmärgil
kindlaks ehitisealuse ja ehitise teenindamiseks vajaliku maa piirid ja suurus: Roiu alevikus Männi
tänav 5 ja Kesktänav 8 ning Aardla küla Keskuse
2 korterelamud;

anda üheks aastaks tegutsemisluba Päkste
külas ja Unikülas aktsiaseltsile Voore järgmistel
tegevusaladel: tervise- ja rahvaspordialaste ja parkimisteenuste osutamine ning toitlustamine (kauplemisloa olemasolul);

anda kauplemisluba: kolmeks aastaks aktsiaseltsile Eesti Post Tartu Postkontor aadressil
Roiu alevik, Männi 3-26, kus tohib müüa postimaksevahendeid, ajakirjanduslikke väljaandeid,
pakendatud toidukaupu, karastusjooke, tubakatooteid ja tööstus- ning komisjonikaupa; kolmeks aastaks osaühingule Tuulepuu aadressil Roiu alevik
Oja 6 toidu-, tööstus- ja komisjonikaupade, alkoholi ja tubakatoodete müügiks ning 1. septembrini

2000 Kurepalus Priiuse kohvikus, kus on lubatud
toitlustamine, alkoholi- ja tubakatoodete müük;

kinnitada ametlikeks kohanimedeks Aardlapalu külas Hõbekuuse Toivo Karusionile kuuluva Kaigu kinnisasja tükeldamisel tekkinud maa
katastriüksuse ja sellel asuva hoone aadressinimena; Kurepalu külas Vello Ritsingu ja Ago Murdeli
kaasomandisse kuulunud Väike-Kure kinnisasja
tükeldamisel tekkinud maa katastriüksuste nimedena: Ergo, Valli, Linnu ja Kastani ning Kaido
Avarmaa omandisse kuuluva maakatastriüksuse ja
sellel asuva sauna aadressinimena Väike-Maia;
Unikülas Elle Otsale kuuluva maa katastriüksuse
ja sellel asuvate hoonete aadressinimeks Soolajõe;

tagastada omandireformi õigustatud subjektidele: Mõra külas 16,89 ha õigusvastaselt võõrandatud Tsobi 66 talu maad ning Aadami külas
7,04 ha Timso 5 talu maad; maatükkide sihtotstarve on maatulundusmaa ja hooneid neil ei asu;

määrata kompensatsioon õigusvastaselt
võõrandatud ja tagastamata jäänud maa eest: Mõra
külas Tsobi 66 talu 13,69 ha, Haaslava külas
Ainsoo A-24 23,38 ha;

lubada omaniku ettepanekul jagada Päkste
ja Kurepalu külades asuv Naritse-Vainola kinnisasi kolmeks eraldi kinnisasjaks;

maksta täiendavat riiklikku sotsiaaltoetust
igaühele 500 krooni: 31 lapse õppekulude katmiseks, 20 vanurile küttepuude ostmiseks, ühele taotlejale tööotsijana tekkinud raske majandusolukorra
tõttu ja ühele seoses vanglast vabanemisega;

Mälestame lahkunuid

Hildegard Vetka
13.08.1911 – 28.01.2000
Igevere

Koidula Teder
17.10.1950 – 30.01.2000
Koke

August Vohla
29.06.1915 – 13.02.2000
Koke

Väljaandja: Haaslava Vallavalitsus — 62101 Kurepalu, Tartumaa  (27) 490 130.
Trükitud AS TARTUMAA trükikojas

