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Haaslava valla infoleht
Elukoht on vaja registreerida
1. jaanuaril jõustus Rahvastikuregistri seadus, mis näeb ette elukoha registreerimise kohalikus omavalitsuses. Vahepeal, pärast endise
nn. sissekirjutuse kohustuse kaotamist
polnud elukoha registreerimine seadusega reguleeritud. Paljud ei pidanud seetõttu üldse vajalikuks oma
elukohta määratleda ja registris on
nad kirjas kunagise sissekirjutuse
aadressil, kuigi seal pole mõnikord
enam majagi või elavad ammu uued
inimesed.
Elukohta on aga vaja registreerida, et tagada inimese normaalne
suhtlemine nii riigi kui omavalitsusega, et kindlustada talle riigi poolt tagatud õigused alates valimisõigusest
ja lõpetades riigi poolt ette nähtud
raha saamisega laste kasvatamiseks,
koolihariduse andmiseks, toimetulekutoetuseks jne. Paljudes õigusaktides on riigieelarvest inimese tarbeks
raha eraldamise aluseks tema registreeritud elukoht.
Kuna igal isikul on ka kohustused riigi ees, tuleb needki realiseerida elukoha kaudu – koolikohustus,
kaitseteenistuse kohustus, maksude
maksmise kohustus jne.
Inimese poolt makstavatest
riigimaksudest laekub osa kohalikule
omavalitsusele, mida kasutatakse sellesama maksumaksja huvides, näiteks
teede hooldamiseks, lasteaedade ja
koolide ülalpidamiseks, õppekulude
tasumiseks jne.
Eesti suund on tulevikus üle
minna peamiselt registripõhisele arvepidamisele. Rahvastikuregistri seaduse vastuvõtmine ongi selles suunas
astutud esimeseks sammuks. Kuid
seadus annab vaid võimaluse, ainult
loob omavalitsusele ja inimestele
tegutsemiseks võimaluse. Edasised
tulemused sõltuvad paljuski inimesest
endast.

Ka vallavalitsus on huvitatud
sellest, et kõik maksumaksjad, samuti
ka hariduse ja muude teenuste vajajad
täpselt teada oleksid. Uus rahvastikuregistri seadus annab selleks ka senisest suuremad võimalused.
Elukoha
registreerimiseks
võib inimene ise esitada enda ja oma
perekonnaliikmete kohta teate vallavalitsusele. Erinevalt varasemast võib
seda teha ka eluruumi omanik või
vallavalitsus oma algatusel. Teate
blanketi saab vallamajast ja selle võib
saata ka postiga. Andmete õigsust
kinnitab täiskasvanud isiku allkiri
teatel.
Tõendada on elukoha registreerimisel vaja vaid oma isikut ja eluruumi kuuluvust, kuhu registreeritakse. Seda tõestab ostu-müügileping,
üürileping või omaniku allkiri elamaasumise avaldusel. Tõestuseks vajalike dokumentide koopiad lisatakse
teatele. Kui teade saadetakse posti
teel, tuleb lisada ka isikut tõendava
dokumendi koopia.
Vallavalitsus peab kümne
päeva jooksul teatama, kui esineb
mingeid probleeme, mis takistavad
elukohateate alusel isiku registrisse
kandmist.
Elukoht registreeritakse vähemalt maja täpsusega. Meie vallas
koosneb iga aadress asustusüksuse
nimest, talu või maja aadressinimest,
Roiu alevikus, Ignase külas ja Aardla
külas ka tänava nimest, maja numbrist ja korteri numbrist. Pole võimalik,
et inimese aadressiks oleks lihtsalt
Haaslava vald, Aardla küla või Roiu
side, nagu mõnikord kirjutatakse.
Seoses aadressiga on õige aeg meelde
tuletada, et postiaadressil olev sihtnumber ei ole seotud sideasutusega,
mille kaudu post käib, vaid on saaja
aadressi postiindeksiks. Näiteks on
Aardla küla kõigil aadressidel indeks

62101, kuigi post saabub läbi Roiu
alevikus asuva sidejaoskonna ja Roiu
postiindeks on 62102. Mõnes asulas
on mitu postiindeksit. Sidejaoskonna
nime aadressile ei märgita.
Passidesse registreeritud elukohta ei kanta, kõik andmed antakse
edasi elektrooniliselt ühtsesse riiklikku rahvastikuregistrisse, kust saavad
andmeid kõik ametkonnad, kellele
need vajalikud on.
Vallavalitsus loodab, et kõik
need, kes tegelikult elavad vallas, siin
ka oma elukoha registreerivad. Inimesel võib olla mitu maja ja korterit,
registreerimine näitab, mida ta enda
jaoks peab tegelikuks põhielukohaks.
Lisaks on võimalus kanda registrisse
veel teise elukoha aadress, kus inimene samuti aegajalt elab, samuti postija kontaktaadresse. Selliseid võimalusi varem polnud. Ka pole elukoha
muutmisel vaja nüüd enam minna
endisest elukohast "välja kirjutama"
nagu oli vana korra kohaselt. Vana
aadress kustutatakse registrist sinna
uue lisamisel.
Lõpetada võiks rahvastikuminister Katrin Saksa sõnadega:
Tuleb olla aus ja tunnistada,
et kõik saab alguse meist endist, ehk
sellest, kuidas täidame oma kohust
riigi ees. Kui me tahame täpseid
andmeid, soovime, et meie lapsele
oleks näiteks kindlustatud koht koolis,
ei tohiks me keelduda oma andmeid
avaldamast põhjendusega, et see pole
kellegi asi. Et riigilt midagi saada,
tuleb ka midagi riigi heaks teha.
Alustada võib sellest, et anda teada
oma olemasolust.
Vallavalitsus jääb ootama
uute ja ka seni registreerimata vanade
vallaelanike aktiivsust elukoha registreerimisel.
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Kes jaanuarikuus on sündinud...
Eduard Laaber
Leili Kaare
2 Erika Sula
Mato-Tõnu Soomre
3 Aleksander Märso
Illar Saaremets
Talvi-Kaja Sloog
5 Rudolf Ivanov
6 Tatjana Litvinova
7 Helene Kõrven
Elfrida Raig
8 Jekaterina Šmatova
Eevi Adamka
Gardei Kulev
10 Tatjana Kuremägi
Vladimir Kerov
1

1930
1936
1932
1936
1931
1940
1940
1932
1919
1919
1938
1927
1939
1939
1914
1927

Lange
Aardla
Haaslava
Päkste
Lange
Roiu
Tõõraste
Roiu
Ignase
Haaslava
Koke
Roiu
Mõra
Kriimani
Lange
Tõõraste

12 Leida Zoober
Maimu Luht
13 Lembit Alaküla
Ellen Prost
14 Valdur Saaremets
16 Zinaida Jegorkina
Rein Pajumaa
21 Erich Lilo
24 Endla Kase
26 Helve Kool
27 Lisette Kändra
28 Helga Eeskivi
Albert Puik
Ants Paide
29 Lehte Kaasik
Nikolai Lotta

1924
1931
1925
1931
1938
1928
1935
1924
1939
1937
1929
1920
1932
1937
1927
1939

Kõivuküla
Igevere
Mõra
Haaslava
Kitseküla
Roiu
Kurepalu
Metsanurga
Kriimani
Aardlapalu
Ignase
Ignase
Kriimani
Uniküla
Aardla
Igevere

Kultuurikalender
26. jaanuar

kell 15.00

PÖIAL-LIISI. Tallinna Nukuteater Priiuse Seltsimajas

18. veebruar

kell 12.00

Pensionäride SÕBRAPÄEVAPIDU Priiuse Seltsimajas

24. veebruar

Tähistame EESTI ISESEISVUSPÄEVA

Lipupäevad veebruaris:
2. veebruar
16. veebruar
24. veebruar

Tartu rahu aastapäev
Leedu iseseisvuspäev
Iseseisvuspäev, Eesti Vabariigi aastapäev

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

Koke külas

Ojakääru – erastamisele kuuluva vaba põllumajandusmaa aadressi- ja katastriüksuse nimena;

Lokumetsa – erastamisele kuuluva vaba metsamaa
katastriüksuse nimena;

Igevere külas
Kõrgemäe – Maire Lutsar omandisse kuuluvate
hoonete aadressi- ja maa erastamisel tekkiva 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
Sten Jõgi

Tõõraste

Suislepa

Tartust

Lahkusid vallast
Eva Juss
Sander Juss
Petrik Tsirp
Moonika Sarapuu
Kerttu Sarapuu

Roiu
Roiu
Roiu
Roiu
Roiu

Kesktänav 10-7
Kesktänav 10-7
Männi 2-11
Männi 2-11
Männi 2-11

Luunja valda
Luunja valda
Tartusse
Tartusse
Tartusse

KODUKANDI LOOD XLVIII
lehekülgi Haaslava valla ajaloost
75 aastat organiseeritud naisliikumist Haaslaval
Naisliikumine Eestis sai alguse ärkamisajal
– 19. sajandi teisel poolel. Tuntumad naistegelased
olid Lydia Koidula, Anna Haava, Miina Hermann
ja Lilli Suburg. Neist viimane asutas 1887.a. Eesti
esimese naiste- ja perekonnaajakirja "Linda".
Esimese naisorganisatsioonina asutati Tartus 1906. aastal Naiste Selts, mille eesmärkideks
oli naiste isiksuse arengu edendamine ja kodumajandusoskuste õpetamine.
1920.a. asutati Tallinnas Eesti Naisorganisatsioonide Liit. Tähtsamad seltsid olid veel Naiste
Karskusliit, Noorte Naiste Kristlik Ühing, Naiskodukaitse ja Maanaiste Keskselts. Naisseltside tegevuse sihtideks oli kaitsta naiste õigusi, tähtsustada nende rolli ühiskonnas, võidelda alkoholismi
ja prostitutsiooniga, edendada haridust, tervishoidu
ja hoolekannet, saavutada naiste majanduslikku ja
ühiskondlikku iseseisvust.
Haaslava esimene naisselts asutati 17. jaanuaril 1926, seega täpselt 75 aastat tagasi, mil
karskusseltsi "Priius" juurde loodi naisosakond.
Asutamiskuulutuselt loeme:
Pühapäeval, 17. jaanuaril 1926 kell 11 enne lõunat on Haaslava KS "Priius" naisteosakonna avamise koosolek. Päevakorras on Eesti
Naiste Karskusliidu sekretäri pr. Helmi Mäelo kõne "Milleks kohustab naisi praegune silmapilk" ja
muud küsimused. Kõik naised koosolekule! Kõik,
kellele on armas kodumaa tulevik, tema rahva tervis ja hää käekäik, oma perekonna õnn ja rahu!
Karskusselts "Priius" asutati 1901 ja naisterahvad olid seltsis alati juhtivad olnud. Nii seisid
laulukoor ja näitering peaasjalikult naiste õlul.

1920. aastate keskpaigaks oli seltsis liikmete koguarvust ligi 50% naisi. Enne naisosakonna asutamist olid "Priiuses" 1912 – 1925 juhtivail kohtadel olnud Johanna Väljaots, Ida Põderson, Emilie
Pihlapuu, Ella Savik, Helene Palla, Leida Väljaots
ja Marta Tenno.
Naisosakond oli tegev peaaegu kõikides
"Priiuse" ettevõtmistes – pidude, teatrietenduste,
kontsertide, karskusõhtute jm korraldamisel. Oma
liikmetele korraldati majapidamise, toiduvalmistamise, lastekasvatamise jm kursusi. Propageeriti
karskust ja terveid eluviise. Ühiselt tähistati emadepäeva.
Tsiteerime "Postimeest" nr 26 28. jaanuarist 1936.a.:
Haaslaval toimus 19 – 26. jaanuarini 1936
KS "Priius" naisosakonna korraldusel emadekursus, mida viisid läbi Naiste Karskusliidu lektorid.
Kursus õnnestus väga hästi. Osavõtjaid oli isegi
valla kaugematest nurkadest ja osavõtjate koguarv
ulatus 108-ni, mis on Haaslava valla kohta haruldane. Lektoriteks olid dr. Maria JürissonKleitsmann, õpetaja Olga Kask ja õpetaja Ida
Riomar.
1939. a. kevadel korraldati naisosakonna
algatusel koos teiste organisatsioonidega valla kodukaunistamise kava. Loeme jälle "Postimeest"
(30. juuni 1939):
Kuuste vallas koostati kodukaunistamise 5
aasta kava. Kodukaunistamise komitee kavas on
ette nähtud avalike ja tööstuslike hoonete ümbruse
korrastamine ja nende kaunistamine, värvimine,
ilupuude, hekkide, puiesteede jne istutamine, mõ-
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nede väga näotute ja vanade hoonete lammutamine. Ka otsustati korda seada Reola lahinguväljale
püstitatud monumendi ümbrus, istutada sinna
elavaedu ning ehitada betoonist samba juurde viiv
trepp.
KS "Priius" naisosakonna juhatajaks oli
pikka aega Linda Undrits. Juhatuse liikmetest on
teada Liisi Metsa, Ida Põderson, Alma Päss, Ella
Savik, Alma Vahi ja Leida Adamson.
Naisosakond likvideeriti 1940. aastal koos
karskusseltsiga.
1927.a. 20/54. veebruaril toimusid Eestis
vallavolikogude valimised. Kas oli põhjuseks oma
osakonna asutamine "Priiuse" juurde või midagi
muud, kuid valimistele otsustasid Haaslava naised
minna oma nimekirjaga. Suurte poliitiliste parteide
(Rahvaerakond, Põllumeeste Kogu, Tööerakond,
sotsialistid) kandidaatide nimekirjade kõrval oli ka
Haaslava valla naiskodanikkude nimekiri – Marie
Zobel, Helene Reinot, Leida Adamson, Ida Raudsepp, Amanda Reeben, Hilda Vahi ja Alviine
Pruks.
See oli julge ettevõtmine, sest seni olid
Eestis võimu juures seisnud ja otsustajaiks olnud
ikka mehed. Võib arvata, et mõneski peres oli valimiste eel tüli lahti. Kas heitsid nüüd mehed vandenõuks kokku või polnud aeg veel küps, aga volikogusse naisterahvad neil valimistel veel ei pääsenud.
Järgmise naisorganisatsioonina asutati
Haaslaval 1927.a. Naiskodukaitse (NKK) jaoskond. Organisatsiooni ülesandeks oli koos Kaitseliiduga äratada ja edendada isamaalisi aateid, süvendada kodanike rahvustunnet ja aidata Kaitseliitu kodu kaitsmisel ja julgeoleku ning turvatunde
kindlustamisel.
Naiskodukaitse juhatuses olid Hella Toom
(esinaine 1927/1932), Ida Põderson (esinaine
1932/1940), Helmi Soe, Johanna Annamaa (sekretär 1934/1940), Liisi Mets, Adele Ilves, Ella Savik,
Ida Raudsepp, Hilda Päiv, Liina Kaik, Marie Silm,
Alide Voites ja Emmi Kroomann. Naiskodukaitse
liikmed Linda Maranik ja Linda Undrits olid kodutütarde juhid vastavalt Sillaotsa ja Tuigo algkoolides.
Praegu on teada 66 endise naiskodukaitsja
nimed, aga võib arvata, et 1927 – 1940 aastate vahemikus osales organisatsioonis kaugelt rohkem
inimesi.

Kõik NKK liikmed tegid läbi kohustusliku
meditsiinikursuse. Osaleti Kaitseliidu üritustel,
korraldati toitlustamist ja arstiabi, korraldati mitmesuguseid kursusi, korjandusi ja pidusid. Traditsiooniks kujunesid alates 1928.aastast igal suvel
korraldatav loterii-allegrii, millele järgnes rahvapidu. Koos Kaitseliidu ja teiste valla organisatsioonidega tähistati Eesti Vabariigi aastapäevi,
võidupüha, jõule jne. Kaitseliidu majas oli naiskodukaitsel oma ruum.
"Postimees" 19. juuli 1928:
Pühapäeval, 22. juulil on Haaslaval sealse
NKK korraldusel suur rahvapidu ja loterii-allegrii
kell 12 päeval. Pidu peetakse Haaslava Kaitseliidu
kompanii omas majas ilusa männimetsa keskel.
Loteriil tuleb loosimisele hulk väärtuslikke asju –
põllutööriistu, nuumpõrsas, grammofon jm. Leivakotti ei ole tarvis kaasa võtta. Haaslava Naiskodukaitse hoolitseb kehakinnituse eest tuntud headuses, on piisavalt külmi ja sooje roogasid ning parajalt keelekastet.
Tartlastele kui loodud juhus ilusaks väljasõiduks laevaga.
"Postimees" 16. oktoober 1932:
Varsti algavad Haaslaval NKK korraldusel
kolmepäevalised kursused loomaliha tarvitamise
propageerimiseks. Majapidamise ja keedukursustel õpetatakse loomaliha alalhoidmist, konserveerimist, soolamist ja suitsetamist. Samuti jagatakse
õpetust kodusel teel loomalihast vorstide valmistamiseks ja alalhoidmiseks.
"Postimees" 22. juuli 1938:
Kaitseliidu Haaslava kompanii korraldab
24. juulil Kurepalus spordipäeva, millest on palutud osa võtma ümbruskonna spordivõistkondi.
Üheaegselt sellega korraldab Haaslava Naiskodukaitse jaoskond sealsamas loterii-allegrii mitmesuguste lõbustuste ja tantsuga.
Naiskodukaitse Haaslava jaoskond likvideeriti 26. juunil 1940. Toome illustratsiooniks
säilinud akti, millega Naiskodukaitse kinkis likvideerimisel oma lauanõud ja inventari Haaslava
rahvamajale, et nad edaspidigi teeniksid kohalikku
rahvast.
Tõenäoliselt kõige tugevam ja aktiivsem
kohalik naisselts oli 1928.a. asutatud Haaslava Perenaiste Selts (kutsuti ka Maanaiste seltsiks). Loeme selle tegemistest:
Ajakiri "Taluperenaine" nr 5, mai 1930, lk
137:
Haaslava Perenaiste Seltsi 1929.a. tegevuse aruanne näitab, et selts on möödunud aastal
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pidanud 6 juhatuse koosolekut, 3 erakorralist
pääkoosolekut, 1 aasta pääkoosoleku, korraldanud
3 peoõhtut näidendi ja lauluga, 1 kursuse lõpupeo
õhtusöögiga, 1 liikmetevahelise teeõhtu, 2 aiatöö
kursust, 1 majapidamiskursuse, 1 käsitöökursuse
ja lüpsivõistluse, millest võttis osa 1 perenaine ja
4 taluteenijat.
Seltsis on aasta jooksul peetud 3 kõnet
(tervishoiust, kodukorrastamisest, perenaise töö
hõlbustamisest). Seltsi juures töötab alates 1929.a.
algusest hr Gustav Voitese juhatusel segakoor.
Tähtsama korraldusena töötab seltsi juures
"munapunkt", kus kanamunade vastuvõtmist ja
turule viimist korraldab Roiu meier ilma tasuta.
Seltsi 1929.a. sissetulek oli 394.22 krooni
ja väljaminek 357.64 krooni. Esinaine on Ida
Põderson, abi Emilie Pihlapuu, laekur Alide Kolt,
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kirjatoimetaja Olga Saks ja
juhatuse
liikmed
Emmi
Krooman, Ella Savik ja Alide
Voites. Seltsil on 45 liiget.
"Postimees" 20. august
1929:
Karjapäev
Haaslava
Kolgal.
Pühapäeval 18. augustil peeti Haaslava vallas Kolga
talus karjapäeva. Eesti Punasekarja Tõuseltsi ja Haaslava
Perenaiste Seltsi ühisel korraldusel. Päeval esineti noorkarja
näitusega ja lüpsivõistlustega.
Lüpsivõistlusest võttis osa 5
lüpsjat ja I auhinna said prl
Leida Hansen Kolga talust ja
pr Olga Saks Kondi talust.
Esimene sai autasuks kulduuri
ja teine hõbedast külmsöögi
serviisi. II auhinna said prl
Hilda Aldur (sai hõbekulbi),
Hilda Kikas (hõbedast kooginoa) ja Salme Kaasik (hõbedast kooginoa).
Noorkarja näitusel oli
väljas ligi 20 looma. I auhinna
sai J. Põdersoni noor pull.
Näitusele ja lüpsivõistlusele oli
kokku tulnud üle 100 inimese,
sealhulgas ka naabervaldade
perenaisi ja põllupidajaid.
"Postimees" 17. aprill
1934:
Haaslava
Perenaiste
Selts võttis käesoleva aasta töökavasse pesupesemise, kangakudumise ja tervishoiu kursused. Uude
juhatusse valiti Anni Annamaa (esinaine), Ida
Põderson (kassahoidja) ja Aliide Voites (kirjatoimetaja). Perenaised on enda seast ühe agarama
vapside tegelase pr. Ella Saviku eemaldanud.
23. aprilli "Postimehes" ilmus õiendus, et
Ella Savikut ei ole eemaldatud, aga kuna ta ei olnud ilmunud seltsi koosolekule, siis langes ta seltsi
juhatusest välja.
"Taluperenaine" nr 10, oktoober 1939, lk
266:
1939.a. augustis oli Tartus Eesti Põllumeeste Seltsi aastanäitus. Esimest korda oli väljas
maakodu näitus, kus oli esindatud 9 maanaiste
seltsi. Neist toodi eraldi esile Haaslava Maanaiste
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Seltsi, kellel oli peale käsitööväljapaneku väljas
veel hea ja mitmekesine hoidiste ja mahlade väljanäitus, mille juures oli kasutatud odavaid ja otstarbekaid valmistamisviise. Täiesti uudse asjana
olid väljas mahlad imikutele.
1928.a. 28. augustil asutati Tartus Eesti
Maanaiste Keskselts. Asutajate seas olid ka Haaslava Perenaiste Seltsi delegaadid, kellest A.
Norberg valiti Keskseltsi revisjonikomisjoni.
1929.a. 14. septembril osaleti Tartumaa perenaiste seltside kokkutulekul.
1930.a. 13/14. juunil olid neli seltsi liiget
Vasulas perenaiste suvepäevadel.
1934.a. said ajakirja "Taluperenaine" tellijate vahel korraldatud loosimisel auhinnad M.
Ratasepp ja Salme Mork.
1935.a. 30. juunil esines seltsi 20liikmeline segakoor Tartumaa laulupeol.
1935/40 osaleti Tartumaa maanaiste seltside suvepäevadel.
1937.a. sai "Taluperenaise" aastatellijate
vahel loositud peaauhinna – tosina hõbelusikaid –
Rosalie Otsa Pruuli talust.
1939.a. 22. veebruaril korraldati seltsiliik-

metele igapäevaste toitude valmistamise kursused,
kuhu oli kutsutud palju noorperenaisi ja peretütreid.
Peale eespool nimetatute korraldati veel
kursusi – liha säilitamise, külmtoitude valmistamise, küpsetamise, kangakudumise, rõivaõmblemise,
vorstivalmistamise, hügieeni, noorte emade jt kursused.
Korraldati pidusid (emadepäev, lõikuspidu), teeõhtuid, õppereise, liikmetevahelisi kodukorralduse võistlusi, abistati puudustkannatavaid
abivajajaid peresid. Traditsiooniks oli iga-aastane
jõulupidu seltsi liikmetele ja nende lastele.
Seltsi esinaisteks olid: Ida Põderson, Johanna Annamaa (1934/35), Helmi Soe (1935/36),
Leida Adamson (1936/40).
Liikmetest on teada veel: Hella Toom,
Helmi Kivila, Liisi Mets, Olga Rüütli, Elsa Kukk,
Adele Päiv, Hilda Päiv, Rosalie Kõrven, Linda
Klaus, Ella Silm, Alide Silm, Anni Kala, Olga
Palk, Loreida Punnikson, Alma Voites, Alide
Voltri, Erna Kõõra, Linda Annok, Aino Reinhold,
Helene Reinhold, Linda Metsakoit, Anna Lilla,
Marta Ango, Helmi Villemson, Aino Kiin jpt.

Haaslava perenaiste keedukursustest osavõtjad(vasakult)
Istuvad: Hilda Päiv, A. Norberg, kursuste juhendaja Steinfeldt, Armilde Soomre. Seisavad: Ida Molok,
Liisi Mets, Olga Saks, Ida Põdersoo, Klausen, Hilda Traat, Ella Voites, Emmi Joala.
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Haaslava Perenaiste Selts likvideeriti koos
teiste valla seltsidega uute võimumeeste poolt.
1935.a. asutati Haaslava Vabatahtliku Tuletõrjeühingu juurde naisjaoskond. Osaleti ühingu
üritustel: pidude korraldamisel, organiseeriti õppustel arstiabi ja toitlustamist, suuremate ürituste
ajal oldi valves jne. Olemas oli ka naiste tuletõrjekomando.
1939.a. oli jaoskonnas 29 liiget.
Naisjaoskonna juhtivad jõud olid: Helmi
Soe (1935/37 esinaine ja 1937.aastast komando
pealik), Hella Toom (137/39 esinaine), Lidia Otsa,
Miralda Rasva ja Amanda Reeben.
Saksa okupatsiooni ajal septembris 1941
moodustati Kuuste Valla Naisomakaitse, kus
1942.a. jaanuaris oli üle 100 liikme.
See oli poolsunduslik moodustis, kus pidi
igast suuremast talust olema kas perenaine või peretütar. Korraldati Omakaitse toitlustamist, osaleti
Eesti Rahva Ühisabi aktsioonides – 1941/42 detsembris-jaanuaris korjandus talveriiete muretsemiseks, kingituspakkide ja raamatute saatmine eesti
rindevõitlejaile suvistepühadeks ja jõuluks. Kui
rinne lähenes Eestile, külastati 1944.a. mais-juunis
Tartus ravil viibivaid sõdureid. Haavatutele viidi
piima, saia ja mitmesuguseid küpsetisi.
1943.a. detsembris oli Tartumaa organisatsioonide nimistus Kuuste vallas 2 naisseltsi: VanaKuuste Naisselts, esimees Magda Nieländer ja
Haaslava Perenaiste selts, esinaine Marie Mällo,
abi Ida Raudsepp.
Teistest Haaslava vallas tegutsevatest oli
naistel suur kaal veel Sillaotsa Lauluseltsis ja haridusseltsis "Koit". Haridusseltsi liikmed või muidu
aktiivsed tegelased olid Linda Undrits, Salme Viinalass, Leida Adamson, Adele Ilves, Benita Kurm,
Selma Ivask, Linda Maranik.
Haaslava vallas on sündinud kaks eesti
naiskirjanikku: Leida Kibuvits ja Lehte Hainsalu.
Ka on siin sündinud või pikemat aega elanud naised olnud tähtsates ametites mujal Eestimaal.

Paari aasta eest püüti meie vallas uuesti
naisseltsi luua, kuid pärast paari üritust jäi asi soiku. Praegu on eeskujuks seada tublid naispensionärid, kes vanemale rahvale regulaarselt üritusi
korraldavad. Kindlasti on aga kasutamata võimalusi, kus ka nooremad naised võiksid oma oskusi
ja energiat rakendada.
Lõpetuseks tsiteerime mõningaid õpetussõnu naistele, mis avaldati 1930.a. "Postimehes":
Selleks, et ära hoida andetute, alaväärtuslike, vaimuhaigete ja kuritegevusele kalduvate laste sündi, peab neiu abielluma 18 – 23 aasta vanuses ja tema väljavalitu peab olema 23 – 26 aasta
vanune noor mees.
Noored naised eksivad, kui nad arvavad, et
mida rohkem nad ennast näitavad, seda rohkem
meestele meeldivad ja seda kiiremini abielluda
saavad.
Ei ole enam mingit piiri enese ja oma ihu
näitamisel. Ka püüab naine igal pool mehelik olla,
kantakse poisipead, istutakse kohvikus suits suus.
See on aga täiesti vale. Naine meeldib mehele oma õrna ja häbeliku tundega. Mehed ise on
julge väljaastumisega ja naistelt nad seda ei taha.
Taivo Kirm

Sünniaasta
2000 ja 2001
Krisneth Luik
14.12.2000
Aardla
Elis Ehrlich
30.11.2000
Ignase
Kevin Demidov
01.01.2001
Kriimani
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ÕIGUSAKTID
Haaslava Vallavolikogu otsus
Kurepalu

14.12.2000 nr 35

Valla munitsipaalomandisse kuuluva vara võõrandamise otsustamine, müügi viisi ja hinna määramine
Juhindudes Omandireformi aluste seaduse (RT I 1991,21,217; 1994, 38,617; 1997, 27,391; 1997, 74, 1230; 1998,12,153; 51,
758; 103,1697; 1999,23,354;82,751 ja 96, 847) paragrahvi 33 lõikest 4 ning kooskõlas Haaslava Vallavolikogu 17.08.1994
määrusega nr 11/2 kinnitatud Haaslava valla vara kasutamise ja käsutamise korraga punktiga 5 Haaslava Vallavolikogu otsustab:
1. Müüa Haaslava valla munitsipaalomandisse 20.01.2000 Tartu notari Mati Allik poolt välja antud pärimisõiguse tunnistuse
alusel kuuluv vara – hoonestamata kinnistu nimetusega Kulla Haaslava vallas Kitsekülas, mis ei ole vajalik vallale avalike
funktsioonide täitmiseks ja mille edasine kasutamine valla omandis olevana pole seetõttu otstarbekas.
2. Haaslava Vallavalitsusel korraldada punktis 1 nimetatud vara müük avalikul enampakkumisel.
3. Kinnitada vara müügi avaliku enampakkumise alghind: nelisada üheksakümmend tuhat (490 000) krooni.
4. Otsus jõustub 15. detsembril 2000.
Avo Samarüütel, vallavolikogu esimees

Haaslava Vallavolikogu otsus
Kurepalu

14.12.2000 nr 36

Valla munitsipaalomandisse kuuluva vara võõrandamise otsustamine, müügi viisi ja hinna määramine
Juhindudes Omandireformi aluste seaduse (RT I 1991,21,217; 1994, 38,617; 1997, 27,391; 1997, 74, 1230; 1998,12,153; 51,
758; 103,1697; 1999,23,354;82,751 ja 96, 847) paragrahvi 33 lõikest 4 ning kooskõlas Haaslava Vallavolikogu 17.08.1994
määrusega nr 11/2 kinnitatud Haaslava valla vara kasutamise ja käsutamise korraga punktiga 5 Haaslava Vallavolikogu otsustab:
1. Müüa Haaslava valla munitsipaalomandisse kuuluv vara – Haaslava Vallavolikogu 25.05.2000 otsusega peremehetuks tunnistatud Kadaja elamu-ait-kuivati ja laut Kõivukülas, mis ei ole vajalikud vallale avalike funktsioonide täitmiseks ja mille edasine kasutamine valla omandis olevana pole seetõttu otstarbekas.
2. Haaslava Vallavalitsusel korraldada punktis 1 nimetatud vara müük vastavalt tsiviilseadustele hinnaga viis tuhat krooni vara
lepingujärgsele kasutajale ja samal maatükil asuvate ning majanduslikult müüdava varaga ühtsesse kompleksi kuuluvate ehitiste
omanikule Linda Jaako'le, isikukood 44011022726, elukoht: Haaslava vald, Kõivuküla, Kadaja.
3. Tunnistada kehtetuks Haaslava Vallavolikogu 25.05.2000 otsuse nr 25 punkt 2.3.
4. Otsus jõustub 15. detsembril 2000.
Avo Samarüütel, vallavolikogu esimees

Mälestame lahkunuid

Johannes Tohvri
03.06.1930 – 20.12.2000
Kurepalu

Elise Järviste
09.02.1909 – 01.01.2001
Kurepalu

Elvi Serg
26.11.1935 – 02.01.2001
Mõra

Heino Ojalaid
26.10.1936 – 07.01.2001
Paluküla

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

