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Täna kõrvus ärev tukse,
suled lasteaia ukse.
Maha jäävad mängurajad,
ees sind ootab koolimaja …

Laeva Lasteaia lõpetasid 30. mail 2014.a:

Laeva Põhikoolis

Berit Vaino

 27. mail kell 8.45
IX klassi viimase koolikella aktus

Ester Zirnask

 4.juunil kell 8.45
Õppeaasta lõpetamise aktus

Rivo Vesi

I-VIII klassile
 4.juunil kell 16.00
Direktori vastuvõtt parimatele õppuritele
ja nende vanematele

Anne Mai Penijäinen

Derek Treial
Marten Ukrainski
Head kooliteed!

Laeva Lasteaed on suvepuhkusel

 14.juunil kell 12.00
Põhikooli lõpuaktus

1. juulist - 10. augustini. Lapsi ootame

 2.-13.juuni
Uute õpilaste vastuvõtt

Päikeselist suve!

 21.juuni – 17.august
Koolimaja suletud.
.

lasteaeda 11. augustist.

Merle Raiküla
Lasteaia direktor

LAEVA VOLIKOGUS

Vallavolikogu 25. märts 2014. a. istungil:

Vallavolikogu 29. aprill 2014. a. istungil:

- võeti vastu määrus “Korruptsioonivastase seaduse
rakendamise kord“

- võeti vastu otsus „Laeva valla jaokonnakomisjoni
moodustamine Euroopa Parlamendi valimisteks.“

- võeti vastu määrus „Laeva Põhikooli arengukava
kinnitamine aastateks 2014 – 2017.“

- arutati reklaamimaksu kehtestamist vallas, kuid
volikogu
liikmete
hääletamistulemusena
reklaamimaksu kehtestamise määrust vastu ei
võetud.

- võeti vastu otsus Karolaane (katastriüksus
38301:002:0444) jagamisel tekkivatele
katastriüksustele sihtotstarvete määramise kohta.

- kuulati informatsiooni vallavalitsuse tegemistest.

- kuulati informatsiooni vallavalitsuse tegemistest.

Juta Mäesepp
Volikogu metoodik

LAEVA VALLAVALITSUSES

Laeva Vallavalitsuses märtsis ja aprillis vastu
võetud otsused
20. märtsi istungil otsustati:
- kinnitada Laeva vallale kuuluva elamumaa koos sellel
asuva
ehitisega
(koha-aadress
Triinumärdi)
võõrandamiseks korraldatud enampakkumise tulemused,

katastriüksuste koha-aadressideks Mukdeni ja
Punase ja Pilpa tee 14 katastriüksuse jagamisel maa
katastriüksuste koha-aadressideks Pilpa tee 14 ja
Sandritalu,
- väljastada kasutusluba Laeva külas Männiku
maaüksusel asuvale vabapidamislaudale.
22. aprilli istungil otsustati:

- osutada tugiisikuteenust,
- hüvitada
avaldustele,

huvitegevuse

kulud

vastavalt

esitatud

- maksta toetust,

- kinnitada tugiisikuteenuse kliendipäeviku, klienditöö
aruande ja lepingu vormid.

- määrata projekteerimistingimused Siniküla külas
Pilpa tee 15 väikeelamu ehitamiseks ja Kärevere
külas Pihlaka tee 4 kinnistule puukuuri rajamiseks,

01. aprilli istungil otsustati:

- anda nõusolek avalike ürituste korraldamiseks.

- hüvitada huvitegevuse kulud vastavalt esitatud
avaldustele,

29. aprilli istungil otsustati:

- osutada koduteenust,
- määrata Aru katastriüksuse jagamisel maa
katastriüksuste koha-aadressideks Aru, Aru–Kopli ja
Aru-Poldri, Mukdeni katastriüksuse jagamisel maa

- määrata projekteerimistingimused, sh Laeva külas
Veehoidla kinnistule kalapääsu rajamiseks ja
Kärevere külas Koosa tee 2 kinnistul asuva
antennmasti laiendamiseks.
Helen Mägi
Vallasekretär

AVALDAGE ARVAMUST!

Ühe maja lugu.
Käesoleva aasta aprillis täitus 100 aastat sellest, kui
Laeva Muusika ja Laulu Selts (asutatud Laeva vallas
1865. aastal) sai vallalt 30 aasta peale rendile ühe
vakamaa suuruse maatüki. Selts pidi selle oma kulu
ja kirjadega välja mõõtma ja maksma vallale renti 30

rubla aastas. Sellele maatükile ehitas Selts oma
maja, sest siiani puhuti pille, lauldi, tantsiti ja tehti
näitemängu kus juhtus – suuremates taludes või
mõisa rehealuses. Maja valmis detsembris 1914 ja
läks maksma umbes 3000 rubla. Raha saadi
korjandustest,
näitemüükidest
ja
pidude
sissetulekutest. Nimeks pandi talle Laeva Seltsimaja,

sest majas toimusid kõikide seltside (ja neid oli
kümmekond) üritused. Maja kasutamist reguleeris
Muusika ja Laulu Seltsi juhatus. Seltsimaja võttis
oma katuse alla ka 1872. aastal seltsi poolt asutatud
raamatukogu, mis on vanim rahva poolt asutatud
raamatukogu Tartumaal. Seltsimaja nimi püsis kuni
1933. aastani, mil Tartumaal moodustati 64
rahvamaja, nende hulgas ka Laevas. Aga seltsid
kasutasid maja edasi kuni venelaste sissetulekuni,
mil seltsid laiali aeti. 1964. a. muutus nimi Laeva
Maakultuurimajaks, viimastel kümnendatel kadus
„Maa“ eest ära ja jäi lihtsalt kultuurimaja.
Väärika juubeli korraldamise komisjonis kerkis üles
küsimus, kas ennistada maja algne nimi – Laeva
seltsimaja või jätta see muutmata. Selle nime, mis
talle algselt anti, taastamine ei ole tagasiminek ega
nostalgia (seltside taasasutamisega on ju maja
täitnud samu funktsioone), vaid lugupidamise-

avaldus meie valla tublide meeste vastu, kes oma
vastuvõetud otsused ellu viisid, pannes seega aluse
Laeva kultuurielule.
See oli nüüd taustinformatsioon, millele järgneb
konkreetne küsimus: Kumba nime eelistad, kas
Laeva Kultuurimaja või Laeva Seltsimaja?
Ootan vastuseid küsimusele 1. juuliks 2014
aadressile laevaraam@hot.ee,
lauatelefonil 7498342,
mobiilile 55607660,
vallavalitsuse postkasti või
tule ja teata suusõnaliselt. Anonüümsus tagatud.
Virve Tamm
Juhatuse esimees
MTÜ Laeva Kultuuriselts

KULTUURIMAJA HOOAJA KOKKUVÕTE

Õues on kevad oma viimast nägu näitamas ja ees on
terendamas suur suvi. Enne puhkust on tarvis aga
kokku võtta kultuurimaja hooaeg ning tutvustada
tuleva hooaja plaane.

Naistepäeva peol lõi sel aastal meeleolu ansambel
„Väike Mees“. Pidu osutus niivõrd menukaks, et
raskusi oli laudade paigutamisega saali. Üritusest
võttis osa sadakond inimest.

Hooaeg algas siis, kui asusin läinud aasta oktoobris
asendama kultuurimaja juhatajat Ilonat, kes viibib
hetkel lapsehoolduspuhkusel. Käima sai lükatud
mitmed huviringid nii lastele kui täiskasvanutele
ning aasta lõpp oli suhteliselt üritusterohke. Maha
sai peetud vahva isadepäeva pidu, kus lapsi ja
täiskasvanuid lõbustasid teadushuvilised poisid
õpilasfirmast „Kolm Põrsakest“.

Kultuurimajas ei ole rahvast vaid suurürituste ajal.
Pea iga päev toimub siin midagi. Nii käib
regulaarselt koos kaks näiteringi: koolilaste ja
täiskasvanute oma. Kord nädalas teeb proovi
rahvatantsurühm Kanarbik. Ka lastel on oma
tantsuring,
kus
juhendajaks
on
Cätriin.
Ringitegevustest võtavad osa estraaditantsuhuvilised, käsitöölembelised ja beebid koos oma
emmedega. Paar korda nädalas käiakse seltsingute
toas vaipa kudumas.

Jõulupidusid pidasime me kultuurimajas lausa neli
korda. Need toimusid koos valla laste ja lasteaiaga,
koos Laeva Põhikooliga, koos Pensionäride Seltsiga
ja koos vallarahvaga, kus pidulisi tantsutas ansambel
Kondor.
Käesoleva aasta alguses oli esimene suurem üritus
Eesti
Vabariigi
aastapäeva
kontsert-aktus.
Tunnustasime tublisid ning nautisime rahvatantsijate
ning Laeva Põhikooli laululaste ning näiteringi
esinemisi. Külalisesinejaks oli „Kaunimate Aastate
Vennaskond“.

Kultuurimaja elab oma elu ning võib öelda, et
lõppev hooaeg oli kiire, põnev, üllatav ja äärmiselt
tore.
Kui tulevastest plaanidest rääkida, siis naistepäeval
sai välja kuulutatud karaoke pidu, mis oli
planeeritud aprillikuusse. Kahjuks olime sunnitud
peo edasi lükkama. Pidamata see ei jää, ning kõik
huvilised saavad jaanipäevaks laulmist ja tantsimist
harjutada juba 13. juunil. Hea ilma korral toimub
pidu kultuurimaja taga laululaval.

Jaanipäev toimub sel aastal 22. juunil. Tantsuks
mängib ansambel „Anmatino“ ning sel päeval
toimub veel mõndagi põnevat. Täpsem info juba
kuulutustel.
Sügisel on plaanis jätkata ringitegevustega. Küll ei
jätka ringijuhina Merli Mirk. Kellel on uute ringide
osas mõtteid ja ideid, võib julgelt mulle teada anda.
Aasta lõpp tõotab tulla tihe, kuna käesolev aasta on
Laeva Kultuurimaja juubeliaasta.

kirjutamine on täies hoos. Pärast juubelipidustusi
alustame jõulupidudega, seega tegemist on küll ja
rohkemgi veel.
Lõpetuseks soovin tänada kõiki, kes aitasid mul
Laeva kultuuriellu sisse elada. Aitäh, et osalesite
hooaja üritustel ning tulge pidutsege kindlasti ka
veel karaoke peol ja valla jaanipeol.
Ilusat suve soovides,
Karin Küttis
Laeva Kultuurimaja juhataja

14.detsembril 2014 tähistab see väärikas maja oma
sajandat aastapäeva. Ettevalmistused selleks tähtsaks
sündmuseks juba käivad. Nii sai loodud
„Kultuurimaja 100“ töögrupp, ning ka projektide

LAEVA VALLA AVATUD NOORTEKESKUSE TEGEMISTEST

Laeva valla Avatud Noortekeskus tänab kõiki
tublisid talgulisi, kes osalesid 6. aprilli vihmasel
päeval
talgutel,
mil
korrastasime
laste
mänguväljakut! Tublideks talgulisteks olid Kaire,
Ly, Kirke, Anette, Maris, Hanna-Jette, Illimar ja
Helen L.
Soovin kõigile südamele panna, et see milline näeb
välja meie kodukoht, on meie endi kätes. Jään
lootma, et tulevikus on talgutajaid rohkem ja kaasa
löövad ka kodanikud, kes seal igapäevaselt aega
veedavad!
Aprillis toimusid veel teisedki talgud, mil
korrastasime püstkoja juures asuva pargialuse. Ilm
oli fantastiline ning sel päeval tulid välja järgmised
tublid kodanikud: Tõnu K, Innar, Kristiina, Lisete,
Lisandra, Mari-Liis, Maris, Hanna-Jette, Mattias K.
Lõpusirgel liitusid talgutega ka Henel ja Anette.
Suured tänud!
30. aprillil korraldas Laeva valla Avatud
Noortekeskus püstkoja juures olevas pargis „Suure
nõidade möllu“. Registreeritud osalejaid oli kohal
ligemale 50. Suur rõõm oli näha, et meie pisikeses
vallas on peresid, kes tulevad ja veedavad aega

sellisel üritusel koos oma lähedaste ja sõpradega.
Suured tänud teile!
„Suurel nõidade möllul“ said soovijad endale lasta
teha näomaalingud, lauldi ja tantsiti. Volbrilõkke
süütasid
kohalikud
päästekomando
mehed.
Loomulikult ei puudunud sel toredal õhtul ka nõiaks
saamise katsed, millest võtsid osa nii lapsed kui
täiskasvanud. Õhtu naelaks kujunes Laeva valla nõid
2014 valimine, kelleks sai Mattias K, teise koha
vääriliselt said võrdse arvu punkte Lisandra, Anette
ja Karola. Kolmadale kohale tulid Lisete ja Rivo.
Aitähh, et muutsite ürituse nii suurepäraseks!
Mul on suur rõõm olla noortekeskuse juhataja
sellises vallas, kus noored on nii tegusad,
rõõmsameelsed ja hakkajad, valmis iga ideega kaasa
tulema!
Selle hooaja tublimad noored noortekeskuse
tegemistes olid Kaire (18), Ly (15), Anette (14).
Päikest!
Karmen Kukk
Laeva valla Avatud Noortekeskuse juhataja

LÕPPES KOOSTÖÖPROJEKT „NOORTEKESKUSED TOIMIMA“

Suur koostööprojekt “Noortekeskused toimima!”
Laeva noorte osalusel on lõppenud.

Projekt “Noortekeskused toimima!” ühendas 11
erineva
omavalitsuse
noori
Tartumaal.
Kodanikuühiskonna
Sihtkapitali
ja
Šveitsi

Vabaühenduste Fondi rahastusel korraldas MTÜ
Tähe Noorteklubi noortele koolitusi, ringreise,
heakorratalgusid, supervisioone jne.
Projekti lõpusündmuseks kujunes suurejooneline
noorte
tunnustusüritus
koos
Rannu
uue
noortekeskuse avamisega. Aprilli alguses toimuval
tunnustusüritusel kogunes kokku ligi 200 noort üle
Tartumaa. Üritusel osalemise põhjuseks oligi
aktiivsete noorte pidulik tunnustamine armsate
kingitustega. Laeva vallast tõsteti esile kui tublisid
noori projektijuhti Cätriin Kalaver. Aktiivsete
osalejatena mainiti ära ka Johanna-Ly Männikut,
Doris Kõlu, Ave Müürseppa, Ly Somelari, Nele
Rammit ja Liis Tamme. Tublide noortejuhtide
kategoorias tunnustati noorsootöötajat Karmen
Kukke.

projekti tulemusena on noortekeskuses noortega
tegutsemas Hispaaniast pärit Marina kord nädalas.
Viimase, kuid mitte vähem tähtsamana tuleks
mainida neid meeldejäävaid ja ligi 500 Tartumaa
erinevaid noori ühendavaid koolitusi. Kord kuus
toimuvad õpetlikud, kuid samas lõbusad ööbimisega
koolitused, mis andsid noortele lisaks uutele
tutvustele ka palju uusi teadmisi projektimaailmast.

Mida andis projektis „Noortekeskused toimima!“
osalemine Laeva vallale?
Esimene ja kõige olulisem tulemus on Laeva
noortekeskuse loomise inspireerimine projekti
kirjutamise protsessis. Seega antud projekt toetas
oluliselt Laeva noortekeskuse käimalükkamist.
Loomulikult poleks see olnud võimalik ilma Laeva
valla rahalise toeta ning soovita alustada avatud
noorsootööga vallas. Nüüdseks võivad Laeva valla
noored uhkusega öelda, et neil on oma noortekeskus
koos kõikide vahvate tegemistega noorsootöötaja
Karmeni juhtimisel.
Teiseks: sai rahaliselt panustatud 1000 eurot
Laeva noortekeskusesse televiisori ning kotttoolide soetamiseks.
Kolmandaks: tehti ühiselt noortega 2013. aasta mais
korda lasteaia mänguväljak ning istutati lilli kõikjale.

Talgud lasteaia mänguväljakul.
„See on projekt, mida noored juba praegu
igatsevad!“ kinnitab projektijuht Triin Raudoja ja
teab kindlasti, et uusi ja põnevaid noortealgatusi on
veelgi tulemas.
Lisainfo: +372 51 32 672, taheklubi@gmail.com
Triin Raudoja
MTÜ Tähe Noorteklubi projektijuht/juhatuse liige

Neljandaks: on jätkunud viljakas koostöö Tähe
noorteklubi ning Laeva noortekeskuse vahel. Ühise
LAEVA TEEDEL LIIGUVAD SUVEL HOBUMATKAGRUPID

Ajavahemikul 09. juuni - 30. august liiguvad
Laeva teede ääres hobumatka grupid.

Laste, hobuste kui ka autojuhtide turvalisuse huvides
mõistvale suhtumisele lootes,

Palume autojuhtidelt mõistvat suhtumist ja
vähendada kiirust ning võimalusel peatuda hobuste
läheduses. Liigume laste grupiga õhtuti (kella 17:00
- 20:00 vahelisel ajal) ka üle Laeva silla ja seal
kihutava autoga kokku põrgates, võib tekkida väga
ohtlik olukord. Hobune võib käituda eriolukorras ja
autot kartes/ehmatades sama ohtlikult kui metsloom.

Triin Vahimets
OÜ Ado tall

TÄNUD „TEEME ÄRA!“ TALGUTEL OSALENUD LAEVALASTELE!

Suured tänud kõigile maikuus „Teeme ära!“
talgutel osalenud laevalastele!
„Teeme ära!“ veebilehe andmetel osales mais
talgutel Laeva vallast viis talgugruppi: Laeva
kalmistu, Kevadine loodus- ja talgulaager
Palupõhjas,
Kärevere
Talukooli
lähedal
maanteekraavide koristamine, Kärevere koolimaja
kevadised koristustalgud ja Truusamäe talgud.

Laeva kalmistu talgujuht tänab 3. mail kalmistu
koristamisel osalenud talgulisi. Need on Merike
Veemaa, Endel Sõster, Evi Zirnask, Leili Peterson,
Helju Mäesepp, Elle Kiima, Evelyn Kuiv, Rainer
Veemaa, Kalju Reet, Virve Saarma.
Suured tänud!
Merike Veemaa
Laeva kalmistu talgujuht

LAEVALASED LAIAS MAAILMAS

12. veebruar 2005 - see oli päev, mil kolisin Soome,
Kokkolasse. See pidi olema mu ajutine elukoha
muutus, läksin ju sinna sooritama oma arstiteaduse
viimase kursuse kuuekuulist praktikat. Kõik eluks
vajalik mahtus sel ajal mu venna autosse. Praktika
lõppedes pakuti võimalust jätkata tööd residendina
ja nii sai poolest aastast Soomes aasta, kaks, kolm ja
nüüdseks olen juba 9 aastat veetnud siin halvemaid
ja paremaid aegu. Olen elanud Kokkolas, Tamperes,
Helsingis, Espoos ja praegune pesa on Turus. 9
aastat siinset elu on õpetanud mulle palju –
kohalikest murretest eluõppetundideni välja. Siia
kolides ma ei osanudki arvata, et naaberriik võib
mõnes asjas olla Eestist nii erinev. Kui keegi arvab,
et siinne elu on paradiis, siis see arvamus tasub
piiripunkti jätta, muidu on pettumus suur. Ei ole
siinne elu parem ega halvem, lihtsalt teistmoodi.
Võib-olla mõni Soomes elav eestlane on minuga eri
meelt, järgnev on lihtsalt see, mida mina olen siin
elades kogenud ja õppinud.

Inimesed on siin sõbralikud, asjatut õelutsemist ja
vihameelsust on palju vähem. Ollakse abivalmid ja
viisakad. Aususes, õigluses ja austuses võiks
eestlased soomlastelt õppida. Hea näide on siinne
liikluskultuur, mis nii mõnelegi maale silmad ette
teeb. Ja kui mingi pahandusega liikluses hakkama
saad, näiteks ohtliku manöövriga vms, on täiesti
tavaline, et mõni siinne kaaskodanik helistab
politseisse isegi siis, kui midagi ei juhtunud. Või kui
korterelamus peetakse natukenegi suurem pidu
mõnes korteris, siis alati antakse sellest teistele
samas trepikojas asuvatele elanikele varakult teada.
Soomlaste sõbralikkust aga olen ka ise tunda saanud
- olen oma ameti tõttu pidanud tihti töökohta
vahetama ja alati on mind igas kohas kenasti vastu
võetud. Ka koolis kiusatakse kaasõpilasi palju
vähem kui Eestis. Samas on palju raskem leida
tõeliselt häid sõpru. Minu meelest ollakse palju
umbusklikumad välismaalaste, eriti venelaste suhtes.
Mõnes kohas pannakse ka eestlasi endiselt nendega
samasse patta, aga aastate jooksul on hakatud
eestlastesse siiski hästi suhtuma. Vaen venelaste
vastu pärineb enamjaolt Talvesõjast, mis oli
soomlastele väga raske katsumus ja selle sõja
veterane austatakse siin väga. Siis on veel
naabermaa Rootsi - meedia vahendusel need kaks
riiki ”nääklevad” omavahel jätkuvalt, eriti just
jäähoki teemadel. Samas rootslasi väga hinnatakse,
kuna seal on paljud asjad paremini kui Soomes.
Nende kahe riigi läbisaamine meenutabki rohkem
sellist õe-venna suhet. Eks soomlastele käib endiselt
au pihta see, et rootsi keel on siin veelgi teine
ametlik riigikeel.

Turg ja kaubanduskeskus.

Elukeskkonnana on Soome turvaline, kuid kallis
maa. Töötud saavad sellist abiraha, et ega nad vahel

tööle tagasi tahagi. Ravikindlustus püsib hoolimata
sellest, kas oled tööl või ei. Arste koolitatakse nii, et
erialast hoolimata oleks kõigil lai silmaring ka
muudes spetsialiteetides. Palgad on head, kuid
tihtipeale see hea jääbki ainult numbriks palgalehel,
sest riik võtab erinevate tulumaksude näol ära kõik
”üleliigse”.
Tulumakse
makstakse
täiesti
uskumatutegi asjade eest ja ma ei soovi sel teemal
isegi pikemalt diskuteerida, kuna nii vihaseks ajab
see teema. Igat sammu tehes peab mõtlema, et ega
ma selle eest tulumaksu ei pea maksma (üldiselt
peab).
Isegi
kommide söömise eest
ja
telekavaatamise eest makstakse tulumaksu. Palgast
makstakse tulumaksu astmeliselt, mida suurem palk,
seda suurem protsent ja kui on veel teine töö, siis
selle tuludest küsib riik endale umbes 40%.
Emapuhkus kestab 9 kuud, millest esimese kolme
kuu eest makstakse 100% ja viimased kuus kuud
70% palgast miinus (tulu)maksud. Ehk siis Eesti
emad, nautige!
Eesti palgaga saaks Soomes poes käia ehk paar
korda, sest kõik on nii kallis. Ainult kohv, suhkur ja
veel mõned üksikud tooted on neis kahes riigis sama
hinnaga. Ühistransport pole sugugi odavam kui oma
autoga liikumine, näiteks rongipilet Helsingist
Turusse (u 160 km) maksab 40 eurot. Ehk siis
hoolimata suurematest tuludest on siin palju kulusid
ja üldkokkuvõttes keskmise eestlase ja soomlase
elukvaliteedis ehk suurt erinevust polegi.
Koolisüsteem on üldjoontes üpris samasugune.
Lastel on seitsmendast klassist alates küll juba
suurim valikuvabadus kõrvalainete suhtes, aga siiski
tundub, et Eesti haridussüsteem annab õpilasele
rohkem kui siinne. Eesti haridust hinnataksegi siin
väga kõrgelt, eriti ülikoolide osas. Kool algab siin
juba augusti keskel, kuid see-eest on talvel nädalane
suusapuhkus, mida suurem osa peredest kasutabki
sel eesmärgil. Et suusakuurordid peredest üle ei
paisuks, ongi see vaheaeg Soome eri osades eri ajal,
kõigepealt Lõuna-Soomes veebruari alguses ja sealt
liigub nädalate kaupa põhja poole.
Töö- ja elutingimustel pole ka viga. Tavaline
tööpäev algab 8.00 ja lõppeb 16.00-17.00. kahjuks
aga samad tööajad kehtivad ka ametiasutustes, nii et
pangakontorisse, haigekassasse vm minekuks peab
võtma praktiliselt töölt vaba päeva. Suvepuhkus on
4-6 nädalat, sõltuvalt ametist ja paljudel on
talvepuhkus veel eraldi. Praktiliselt iga teisel
soomlasel on kuskil oma väike suvilake ja seal
veedetakse nii puhkust kui ka nädalavahetusi. Oma

plaane tehakse pikalt ette, sind vaadatakse väga
imelikult, kui sa ei tea kuu aega ette kõiki oma
väiksemaidki minekuid ja reise.

Loo autor koos poja Joonasega.
Pühi ja tähtpäevi veedetakse siin üldjoontes
samamoodi kui Eestis. Mõningaid erinevusi on,
näiteks lapse ristsed. Pärast lapse sündi umbes 2-3
kuu jooksul peetakse ristsed ja sinnamaani üldiselt
beebi nime ei avaldata. Ristsed peetakse tihti kodus
või kiriku peosaalis. Lapsele antakse 2-3 nime, nö
kasutusnimi ja ristinimed. Väga vähe on neid, kes
ristseid ei pea. Lisaks Soomes peetakse ka
nimepäeva tähtsana, kui oma kaasa või lapse
nimepäeva ära unustad, siis see on peaaegu sama
suur patt kui sünnipäeva unustamine. Jõulud on siin
praktiliselt samasugused, ainult et lapsed ei pea
jõuluvanale luuletust lugema, kingitust lihtsalt
antakse kätte. Ülestõusmispühad on ka suuremate
erinevusteta, ainult et siin on need ühe päeva võrra
pikemad. Pühade ajal (ja pühapäeviti) on praktiliselt
kõik poed kinni, mis on eestlasele alguses täiesti
uskumatu. Noh, kõigega harjub.
Soomes on Euroopa riikidest teisel kohal vanade
autode arvu poolest. Nimelt uue auto pealt peab
tulumaksu maksma nii palju, et meelsamini

sõidetakse üks auto romuks ja alles viimses hädas
vahetatakse uuema vastu. Õnneks siinsed teed on
heas seisukorras, muidu oleks teeperved lagunenud
autosid täis. Ja kuna soomlastel on natuke ka seda
kadeduseussi sees, siis võib öelda, et mida vanema
autoga sõidad, seda paremini saad naabritega läbi.
Siinses meedias on populaarseim eestlane ei keegi
muu kui Anu Saagim. Eriti palju vaenlasi on ta
saanud sellega, kui on nimetanud soomlannasid
koledateks. Loomulikult on ta oma ütlustega üle piiri
läinud, aga mõnes mõttes on tal ka õigus. Eestis
naised hoolitsevad enda eest paremini ja riietuvad
stiilsemalt. Siinsete naisterahvaste meelest pole
probleem kombineerida dressipüksid ja kingad ja
minna linna peale. Soengustiilides on juba noorte
naiste hulgas populaarne poisipea ja selle erinevad
variandid ja värvid. Mitte et see stiil kole oleks – ei,
ei ole, aga just need variandid, kus iga karv on eri
pikkusega (õigemini lühidusega) ja värvimiseks
kasutatakse vähemalt kaht tooni - seda eestlaste seas

just väga palju ei kohta. Armastatuim värv riietuses
on must ja vabariigi aastapäeva vastuvõtul saavadki
kõige rohkem kiitust mustad või muidu tavalised
kleidid.
Need olid vaid mõningad detailid siinsest elust,
erinevusi ja sarnasusi võikski siia kirjutama jääda.
Kummaski riigis on omad head ja vead, kumbki pole
parem ega halvem. Inimeste igapäevased mured on
samad hoolimata sellest, mis rahvusest sa oled või
kus sa elad. Mitte miski ei saa ka unustama panna
oma kodumaad ega lähedasi. Ise isiklikult igatsen
oma lähedasi iga päev ja olgugi, et Eesti meedias
räägitakse Soomest kohati kui maapealsest
paradiisist, siis mina koliksin kõhklemata Eestisse
tagasi, kui see võimalik oleks. Loodan kogu
südamest, et ühel kaunil päeval see soov täitubki.
Raili Veemaa
Laeva kooli vilistlane

ÕNNITLEME

UUED VALLAKODANIKUD

APRILL

APRILL

7. aprill

Asta Nõmmeots

70

03.04.2014 Epp Linno

Vabandame hilinenud õnnesoovi pärast!
Õnnitleme vanemaid!
MAI
5. mai

Helju Mäesepp

75

5. mai

Silvi Nael

75

10. mai

Endla Vesi

89

25. juuni

Lydia Teder

84

28. juuni

Leho Tõnne

75

INFO / TEADAANDED

JUUNI

Õnnitleme märtsi ja aprilli juubilare ning eakaid
sünnipäevalapsi!
Õnnitlusteminutid Pereraadios
kell 8.30 lainepikkusel 89,0 MHz.

Laeva valla Avatud Noortekeskuse lahtiolekuajad

Esmaspäevast kolmapäevani ja reedel: 15.00-20.00

Karin Küttis

Laupäeval ja pühapäeval: 12.00-16.00

Laeva Kultuurimaja juhataja

Neljapäeval SULETUD

LAEVA RAAMATUKOGU SULETUD:
29. juuli – 29. august, avatud 30. augustist.

Täpsem info:
Laeva valla Avatud Noortekeskuse juhataja
Karmen Kukk
Tel: 55511774
E-kiri: karmen.kukk.001@gmail.com
Facebookis (Laeva Avatud Noortekeskus)
Laeva Kultuurimaja üritused:
Karaooke pidu
Reedel, 13.juunil, kell 21:00
SURNUAIAPÜHA

Pilet 3 €

LAEVA KALMISTUL

Ilusa ilma korral toimub pidu kultuurimaja välilaval

22. JUUNIL KELL 13.00

Avatud välikohvik
Laeva valla jaanipäev

POLITSEI

22.juunil 2014

Lastele avatud vabaõhu MÄNGUTUBA

Aprillikuul tabati Laeva vallas 16 mootorsõiduki
juhti, kes ületasid lubatud sõidukiirust, 2 veokijuhti,
kes rikkusid töö- ja puhkeaja nõudeid, 2
ülekaalulise veoki juhti, 1 mootorsõiduki juht, kes
ei kasutanud turvavarustust ja 1 lubadeta
mootorsõiduki juht.

Laeva Kultuurimaja lahtiolekuajad:

Maikuul tabati Laeva vallas 14 mootorsõiduki juhti,
kes ületasid lubatud sõidukiirust.

E- R 09:00- 16.30

09.05 Laeva külas varastati garaažist tööriistu.

Ansambel „ANMATINO“
Kavas traditsioonilised sportmängud ja teised
põnevad esinemised.

Täpsem info:

Kalev Vent

E-kiri: kultuur@laeva.ee

Piirkonnapolitseinik

Tel: 53090578
MÄLESTAME

PEETER KUUSK
28.11.1955 - 09.04.2014

REKLAAM

Müüa killustikku 12Eur/t (erinevad
fraktsioonid), freesasfalti 12Eur/t, liiva
7Eur/t, kruusa 7Eur/t ja kooremultsi
10Eur/m3. Asume
Tõrvandis, Tamme 15.
Transpordi võimalus.
Kontakt: 5128315, Andrioun@hotmail.com

“Vallakaja” väljaandja:
Laeva Vallavalitsus ja Volikogu.
Väänikvere tee 8, Laeva küla, Laeva vald, 60608 Tartumaa.
Toimetas: Virve Tamm/Ülli Reimets, tel 7 301 792,
e-mail: vallakaja@laeva.ee
Trükkinud Tarmest OÜ

