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Kust Sa oled pärit?
Olen 10 aastat elanud Lohusalus, seal käisin 3
aastat algkoolis. Mul on meeles, et koolis oli kokku
19 õpilast ja meie klassis kaks. Keskkooli lõpetasin
Haapsalus ja edasi õppima läksin Tartu Ülikooli
Majandusteaduskonda, mille lõpetasin 1986.aastal
kaubatundmise ja kaubanduse organiseerimise
erialal.
Kuidas sattusid Kanepisse?
Juhtus nii, et abiellusin Kanepi poisiga ja
esimene töökoht oli Otepää Tarbijate Kooperatiivis
kaubatundja. Soovisime lapsed Kanepi kooli panna
ja sain AS Cuculus Kanepi kauplusse tööle. Sealt
alates olengi Kanepiga seotud. Mingil ajal tundus,
et kaubandus ei paku enam huvi, töötasin siis
juba Maapangas, kui tollane vallvanem Aivar Luts
kutsus valda sotsiaaltööle. 1998 – 2001 olid rasked
ajad, seadused ei olnud veel head, raha nappis ja ei
saanud inimesi nii aidata nagu oleks tahtnud. Edasi
viis tööelu mind hoopis Tartusse, käisime Kanepist
kolmekesi Elektroskandias tööl, see oli väga
töötajasõbralik rahvusvaheline firma. Eestipoolsed
juhid olid noored inimesed, töötajatest ja peredest
hooliti väga. Kuid 2008.aasta masu mõjutas
majandust, firmat müüdi mitu korda, vahetusid
juhid ja oli tunda ebakindlust. Kanepi vald ehitas
parajasti pansionaati, otsustasin siia tagasi tulla
ja kandideerisin Põlgaste pansionaadi juhatajaks.
Mulle meeldib tegeleda vanuritega ja vallas töötades
sain aru, et ka sotsiaaltöö iseenesest sobib mulle
ja mõtlesingi ennast proovile panna. 2009. aasta
septembri lõpus avasime Põlgaste pansionaadi, kus
ma töötan siiamaani juhatajana.
Põlgaste pansionaat on heas seisus hooldekodu.
Pansionaadis on praegu kliente 22, kohad
on kogu aeg täis, täituvusega pole probleemi.
Hoolduspersonali on 7 töötajat, lisaks kokk ja
tegevusjuhendaja. Põlgaste pansionaat on ehitatud
spetsiaalselt hooldekoduks, kõik vastab nõuetele,
ventilatsioon ja ruumide suurus. Ollakse kahekesi
toas, koridorid on suured ja ruumi on liikuda. Peale
selle on veel oma aed, kivikattega tee ja õu, majast
välja saavad vanurid ise minna. Aias on varjualune
kaitseks vihma ja päikese eest.
Põlgaste pansionaat on valla allasutus, otsustusi
on oma valla kodanikele lihtsam teha. Inimesel on ka
lihtsam otsus vastu võtta, kui on vaja kodust ära tulla.
Enamus kliente ongi kohalikud, kui on vabu kohti,
siis võtame vastu ka mujalt, üldiselt Lõuna –Eestist.
Eelistatud on ikka Kanepi valla inimesed. Praegu on
98aastane Võru proua kõige vanem elanik.
Mis motiveerib tegutsema?
Mulle meeldib, et asjad areneksid, et elu läheks
paremaks. Võitlen oma töötajate eest, et saaksid
oma töö eest normaalset tasu. Miinimumpalgaga
on raske elada. Olen pöördunud volikogu poole,
et Põlgaste pansionaati suurendada, sest vajadus
on olemas. Suur ühekordne väljaminek tooks iga
aasta järjest rohkem tagasi. Rahvas vananeb, saaks
pakkuda päevahoidu, rehabilitatsiooni, kui oleks
voodikohti rohkem.
Millega tegeled vabal ajal?
Põhiliselt olen tegelenud tantsimisega. 2004.
aastal tehti Otepääl linetantsurühm algajatele,
seal alustasin ja mulle see väga meeldis. Kanepi
rühma moodustasime
2009.aasta veebruaris.
Tegime reklaami ja huvilised tulid kokku. Algul küll
kahtlesin, et kas saan hakkama, aga siiani on hästi

läinud. Väljakutseks on see, kui ma suudan ennast
ületada, saan mugavustsoonist välja.
Liikumine meeldib mulle väga, kooli ajal
tegelesin kergejõustikuga, peaaegu iga päev olid
trennid. Tantsimise kõrvalt käin ikka kõndimas, kas
üksi või perega. Muidu olen üksi uitaja, meeldib olla
ja mõelda.
Käsitöö on ka hobi. Noorena olin suur kuduja
ja õmbleja. Ma õmblesin oma lastele kõik ise, kogu
perele tegelikult. Ka pitslinikuid olen heegeldanud.
Nüüd koon rohkem sokke ja kampsuneid. Mul on
neli lapselast, kellele püüan midagi teha.
Tean, et Sa reisid palju?
Reisida meeldib tõesti väga. Reisikirju loen ka
hea meelega. Mul on selline töökoht, kus ma ei saa
võtta 28 päeva järjest puhkust. Tavaliselt puhkan
ühe nädala kaupa, olen Eestist ära. Ma saan välja
puhata ja nii mulle sobib. Kuum ilm on väga hea,
ikka tahan lõunamaale, talvel reisin mere äärde.
Olen avastanud suurlinnad nagu München, Rooma,
Berliin, Stockholm. Seljakotimatkaja ma ei ole, peaks
olema väga hea seltskond, siis võib olla. Paneme ise
reisiplaani kokku, kevadeks on plaanitud reis Viini
ooperisse ja balletti vaatama. Sinna on väga raske
pileteid saada, peab varakult asju ajama. See on hästi
eriline reis, seda ootan ma väga.
Kas teater, muusika või ballett?
Teatris käin küll, aga ballett meeldib väga, ju
sellepärast, et olen ise tantsuga seotud. Flamenko
tantsu nägin Hispaanias, see lausa vaimustas mind.
Teatris käin abikaasaga, perega, mulle meeldib nn
päris teater, Vanemuine, Estonia. Aga peaaegu kõik
kohalikud etendused Alle-Saijal olen ära näinud
ja kui siia Kanepi seltsimajja tuleb teater, siis ikka
lähen vaatama. Aga Luke mõisa park ja kontserdid
pakuvad elamust, Pokumaa Õunaaia kontserdid,
Kooraste mõisa kontserdid on väga armsad.
Mis oli viimane filmielamus?
Viimati vaatasin Eesti filmi „Seltsimees laps“,
mis oli liigutav lugu peretraagikast ja armastusest
ja mõjus väga sügavalt. Inimese segadus, leppimine
olukorraga ja lootus. Minu vana-vanaema oli ka
Siberis ja tema kirjad sealt on alles. Kõik need aastad
seal, ta muudkui kirjutas ja ei saanud võimudelt
vastuseid. Inimesed olid süütud ja ei mõistnud seda
kurba saatust.

Kanepis heisati uus valla lipp
Reedel, 13. juulil heisati
Kanepi Vallavalitsuse juures uus
Kanepi valla lipp. Vallavalitsuse
ette paigaldati uued lipumastid,
koos uue lipu heiskamisega toimus
lipuväljaku
avamine.
Kanepi
vallavanem Andrus Seeme ütles oma
sõnavõtus, et lipuväljak on esimene
etapp Kanepi keskväljaku rajamisel.
Lipp õnnistati Kanepi koguduse
kirikuõpetaja Margit Lail poolt.

Oled Sa taluinimene?
Kui ma lõpetasin kooli, mõtlesin, et ei lähe iial
maale elama. Mõtlesin, et lähen Tallinna. Mind on
tõmmanud suurlinnad, aga armastus tõi siia.
Olen kõike teinud meie majapidamises, aga
abikaasa on üdini maainimene, mina olen rohkem
toetav, teen lillepeenrad, niidan, korjan marju, hoian
lapselapsi, mulle meeldib, kui kõik on korras ja ma
aitan sellele meelsasti kaasa. Elaksin sama hästi ka
suures linnas tornmajas vaatega merele. Lapsena olin
ma kogu aeg koolis või trennis, mul on kaks venda,
nemad toimetasid rohkem kodus ja aias. Vagusid
kõplasin siin esimest korda. Meil on ilus elamine ja
ma olen siin väga rahul. Aga üksi ma maal ei elaks.
Sa oled nüüd poliitik?
Ma ei ole poliitik. Mind on kõikidesse
erakondadesse kutsutud, siiani olen ära öelnud.
Viimaste valimiste eel mõtlesin seekord ka oma
asutuse peale, et ühinetakse erinevate valdadega,
võib-olla ma saan oma piirkonna – Kanepi eest
seista, oma asutuse eest. See on ikkagi suur muudatus
praegu. Valla juhtfiguurid on teised, finants on teine.
Mulle on väga oluline pansionaadi edasi arendamine.
Ma ei olnud sugugi kindel, et osutun valituks
volikogusse, sain sisse asendusliikmena. Mis puutub
erakondadesse, siis olen alati reformi pooldanud,
sellepärast ka selline valik. Inimesed, kellega ma
olen rohkem suhelnud, on Reformierakonnast.
Aga erakonnad on maakohtades siiski väiksema
tähtsusega, valitakse ikka inimesi.
Mida teha edasi sotsiaalvaldkonnas?
Sotsiaalteenuseid tuleb arendada, rahaliselt
rohkem toetada. Eriti oluline oleks laiendada
koduhooldusteenust, mis aitaks elada oma kodus.
Hooldekodu peaks olema viimane variant. Kui
sedagi saaks, oleks palju ära tehtud. Kõige lihtsam
on paigutada kõik hooldekodusse, see aga on vallale
liiga kulukas. Kõike ei peagi tasuta tegema, inimene
võib natuke ka ise maksta. Aga võimalused peavad
olema. Teenuseid ja pakkujaid võiks rohkem olla.
Sotsiaalteema on nii raske, sellega ei taheta väga
tegeleda. Sotsiaaltöötajad peavad rabelema, uusi
ideid ei taheta väga toetada. See valdkond peab
muutuma.
Mis on veel südamel?
Teine oluline teema on heakord ja suuremad
investeeringud. Palju asju on saanud alguse eelmistest
volikogudest nagu lasteaia remont, kergliiklusteed,
keskväljak, sest projektid, kooskõlastused, hanked see on pikaajaline protsess.
Ettevõtlus maal vajaks suuremat toetust. Hea on
see, et ettevõtlustoetus on valla kaudu olemas, kuid
peaks toetama suuremas mahus just potentsiaalset
algajat. Tarvis oleks välja selgitada tegelik vajadus ja
siis võib vald ka rohkem toetada. Näiteks kui Kanepis
on toidukoha vajadus, siis tuleks võimalused selleks
luua.
Sul on üsna suur pere juba.
Jah, meil on kaks poega, kellel on pered ja
lapsed. Mõlemad pojad on lõpetanud Tallinna
Tehnikaülikooli, üks infotehnoloogia, teine
energeetika eriala. Noorem poeg on programmeerija
IT firmas Tallinnas. Vanem poeg kolis Tallinnast
Otepääle, on isapuhkusel ja tegeleb oma firmas.
Minu abikaasa töötab Elektrilevis Tartus.
Vestles Merike Luts
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VALLAVANEMA
VEERG
Üheksa kuud on
möödas uue valla
loomisest, nüüdseks
on
juba
näha
esimesi
tulemusi.
Kuigi paljudele oli
haldusreform
algul
arusaamatu, oli see
riigi surve ning täna
oleme väga tänulikud
valitsusele, et tehti
erand ja meil on
oma Kanepi vald. Haldusreformi eelselt
hirmu tekitanud allasutuste sulgemine
on läinud hoopis vastupidiselt, endistes
vallakeskustes on avatud teenusekeskused.
Teenused jäid piirkondadesse osaliselt alles.
Peab muidugi tõdema, et enamus inimesi
eelistab asjaajamist vallamajas Kanepis.
Lisaks loodi külakeskused Savernasse ja
Krootusele. Kooraste külale soetas vald
külakeskuse loomiseks maja, mida jõudsalt
renoveeritakse.
Üheks
oluliseks
tulemuseks
on
allasutuste omavahelise koostöö paranemine.
Kanepi valla noortekeskused teevad tihedalt
koostööd, millega on suurenenud valla
noorte huvihariduse ja -tegevuse võimalused.
Ühiselt on juurde loodud mitmeid huviringe
ning erinevate piirkondade noored viivad
läbi põnevaid ühistegevusi. Samuti on hoogu
juurde saanud valla eakate koostöö. Koolide
omavaheline koostöö toimib samuti hästi.
Kultuuri- ja noorsootöö on koordineeritud
ning proovime igati toetada MTÜ-de
tegevust ja kodanikuaktiivsust. Tore on see,
et meil on palju aktiivseid ja teotahtelisi
inimesi. Algust on tehtud ülevallaliste
ürituste sarjadega, käimas on Kanepi
valla triatlonite sari, mida korraldatakse
erinevates valla külades. Suurem vald on
andnud inimestele rohkem võimalusi vabaaja
sisustamiseks ja kultuuri nautimiseks. Külad
on aktiivsemaks muutunud ning igal suvisel
nädalavahetusel toimub vallas mõni külavõi kogukonnapäev.
Uues Kanepi vallas on sotsiaalteenuste
pakkumine paremini tagatud. Sotsiaaltöö
ametnike arv kasvas, Kanepi vallal on nüüd
lastekaitsespetsialist ning piirkondades
tegutsevad jätkuvalt sotsiaaltööspetsialistid.
Sotsiaalteenused jäid kohapeale ning
vallaelanike sotsiaalabi kättesaamine ei ole
kuidagi halvenenud.
Kindlasti tasub ära märkida kolme
valla ühinemisel tekkinud omavalitsuse
suurenenud
võimekust.
Ühinemine
võimaldab teha suuremaid investeeringuid
ning piirkondade arengut silmas pidades
põhjalikumalt läbimõeldud otsuseid. On
objekte, mis vajavad koheseid investeeringuid,
näiteks Kanepi Gümnaasiumi hoone. Hetkel
on käimas ehitustööd, et sügisest algaval
õppeaastal saaksid algklasside õpilased
uutesse värskelt renoveeritud ruumidesse.
Krootuse koolimaja saab uue katuse ja valla
teed nõuavad suuremaid investeeringuid.
Samuti püüame parandada ühistransporti.
Uus
sümboolika
on
tekitanud
palju kõlapinda, kindel on see, et tänu
haldusreformile peaks kogu Eestimaa nüüd
meie valda teadma, mis annab lootust, et
väga kauni loodusega Kanepi vald leitakse
rohkem üles kodu rajamiseks. Piirkonna
atraktiivsus ja asukoht soosib ka ettevõtluse
arengut.
On veel palju valdkondi, kus teenuseid
järjepidevalt parandada ning objekte,
mis vajavad investeeringuid. Olukorraga
harjumine võtab aega nii valla elanikel kui
ametnikel. Kanepi vallas on 49 küla ja 1
alevik, jätkuvalt tegutseme selle nimel, et
jõuda iga külani ning arendada valla keskust.
Kaunist suve jätku!

Andrus Seeme
Kanepi vallavanem
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VOLIKOGU JA VALLAVALITSUS
Kanepi Vallavolikogu tuleb uuesti
kokku augustis
Juulikuus volikogu istungit ei
toimunud, oli puhkuste kuu. Vallas
on ka suvel tegemisi hulganisti ja
algatatud on palju projekte, seega
tõotab volikogule tulla augustikuu
istungi päevakord pikk ja sisutihe.
Valla territooriumil, erinevates
külades toimub suviti palju igasugu
üritusi, külapäevi, kodukandi päevi,
laatasid, teemapäevi. Tunnustan
ürituste korraldajaid, ettevõtlike
inimesi ja külade initsiatiivgruppe.
Tänu Teile elab meie vald!
Valla allasutused valmistuvad
sügiseks ja talveks. Algab uus hooaeg

nende tegevuses. Edu allasutuste
juhtidele, vallarahvale kvaliteetsete
teenuste pakkumisel!
Põllumeestel on kiired ajad.
Tööd põldudel käivad täistuuridega.
Jõudu ja jaksu, tublid ettevõtjad!
Heade soovidega kõigile,
Kaido Kõiv
Kanepi
Vallavolikogu
esimees

Teade notarilt
Notaribüroos saab tõestada
kinnisvaratehinguid ja lahendada
pärimisasju, kuid vähem on teada,
et notaribüroo saab abiks olla ka
mitmetes teistes tsiviilõigusega
seotud valdkondades, eelkõige
perekonnaõiguslikes ja äriõiguslikes
küsimustes, mis võivad vajada ka
kohtusse pöördumist.
Seetõttu julgustame pöörduma,
kui sul on perekonnaõiguslikke
küsimusi, mille lahendamiseks
on tarvis juristi abi. Näiteks soov
sõlmida
abieluvaralepingut,
registreerida abielu, lahutada abielu
ja sõlmida kokkuleppeid vara
jagamise osas; esitada kohtusse
avaldus hagita perekonnaasjades,
kas
suhtluskorra
kindlaksmääramiseks, ainuhooldusõiguse
taotlemiseks, täisealisele isikule
eestkostja määramiseks või ka
piiratud
teovõimega
isikute
varahooldus küsimustes.
Aitame soovi korral esitada

kohtule avaldusi ka teistes hagita
menetlustes, näiteks maksekäsu
kiirmenetlus, äriregistri asjad,
juriidilise isiku juhatuse ja nõukogu
asendusliikme
ja
likvideerija
määramine,
lähenemiskeelu
ja muude sarnaste abinõude
rakendamine
isikuõiguste
kaitseks, avalikult kasutatavale
teele juurdepääsu ja tehnorajatise
talumise asjad ja muu seaduses
sätestatu.
Põlva notar Ere Kürsa büroo
asukohaga Kesk tn 6 Põlva on avatud
kõigil tööpäevadel 9.00-17.00.
e-posti aadressid: ere.kyrsa@
notar.ee; polvanotar@neti.ee; tel:
7998065.
Ootame lahkesti!
Notar
Ere Kürsa

Kanepisse valmib bussiootepaviljoni juurde
kanepibetoonist näidissein
Alates juuli keskpaigast kerkib
Kanepi valda bussiootepaviljoni
kanepibetoonist
näidissein.
Tegemist on Eesti esimese avalikult
nähtava
kanepibetoonseinaga,
mille eesmärgiks on tutvustada
kodumaisel kiukanepil põhineva
ehitusmaterjali
omadusi
ja
potentsiaalseid
kasutuskohti
21. sajandi energiatõhusas ning
loodussõbralikus ehituses.
16. juulist on kõikidel huvilistel
võimalus Kanepisse näidisseina
valmimist uudistama minna ning
suurema huvi korral ka ise käed
kanepiseguseks teha. Sein valmib
renoveerimisettevõtte
Kuningpuu OÜ käe all,
mille eestvedajateks on Viljandi
Kultuuriakadeemia
rahvusliku
ehituse eriala taustaga Kalev Kriis ja
Markus Pau.
Ettevõtte üheks tegevusalaks
renoveerimise
kõrval
on
ka
kiukanepil
põhinevate
ehitusmaterjalide
arendamine
Eestis.
Kuningpuu
OÜ
osaniku ning Tartu Ülikooli
Viljandi
Kultuuriakadeemias

pärandtehnoloogia magistrikraadi
omandava Markus Pau sõnul on
kiukanepi
kui
ehitusmaterjali
kasutuselevõtt oluline, kuna see
aitab suurendada taastuval ressursil
põhineva ehituse osakaalu ning
panustada energiatõhusasse ja
loodussõralikku tulevikku. Samuti
aitab suures osas orgaanilise
toormaterjali
kasutamine
vähendada
ehitusjäätmete
käitluskulusid ning sellest tulenevat
koormust
looduskeskkonnale.
Lisaks on iseäranis kanepibetooni
kui
ehitusmaterjali
eeliseks
tervislikum sisekliima võrreldes
paljude levinud ehitusmaterjalidega
- seda on kinnitanud arvukate
teaduslike uuringute tulemused
üle maailma. “Põllumajanduses on
kanep hea vahekultuur, mis aitab
taastada mullaviljakust ja suruda
alla umbrohtusid. Kanepibetoonist
ehitatud
maja
lammutamisel
saadud materjali põllule puistates
on võimalik tasakaalustada liialt
happelise mulla ph-d. Lisaks
toimib materjalis sisalduv biomass
ka orgaanilise väetisena,” lisab

Pau kiukanepi teisigi häid ja
keskkonnasõbralikke omadusi välja
tuues.
Kanepibetoon kui ehitusmaterjal
on levinud näiteks Prantsusmaal,
Suurbritannias, Saksamaal,
Itaalias ning esimesed edukad
katsetused on aset leidnud ka
Skandinaavias. Kuigi tööstusliku
kanepi kasvatamine on Eestis
viimaste aastate jooksul aina
populaarsemaks
muutunud,
moodustab
kiukanep
sellest
väga väikese osa ning Eestis pole
kanepibetoonist veel ühtki hoonet
ehitatud.
Kanepisse kerkiv näidissein
valmib lõplikult augusti keskpaigaks
ning see jääb uudistamiseks
avalikku
ruumi
kõikidele
huvilistele.
Rohkem informatsiooni:
Gea Melin või Markus Pau
+37258424080 või +372 518 6088
kuningpuu@gmail.com

Kanepi valla ehitusnõunik
Peep Potter
Alates 2018. a. jaanuarist
töötab
Kanepi
Vallavalitsuse
ehitusspetsialistina Peep Potter.
Varasemalt
oli
ta
Kõlleste
Vallavalitsuse ehitusspetsialist ja
majandusjuhataja. Peep on pärit
Antslast. Enam kui kolm aastat
tagasi asus ta tööle ja koos perega
elama Krootusele. Peale ehituseriala
omandamist on ta töötanud nii
ehitaja kui objektijuhina, olnud
ehituseriala teooria õpetaja VanaAntsla
Kutsekeskkoolis
ning
kõige selle kõrvalt tegelenud

ka ettevõtlusega. Hetkel on
pooleli
õpingud
Lääne-Viru
Rakenduskõrgkoolis ärijuhtimise
erialal.
Peep aitab meeleldi kui valla
elanikel tekib ehitusalaseid küsimusi,
tema ülesandeks on ehitustegevuse
ja ehitusjärelevalve korraldamine
ning koordineerimine Kanepi vallas.
Vabal ajal veedab ta palju aega
perega, koos abikaasaga kasvatatakse
kahte last.

Tänavusel Ökofestivalil saab kanepit tõmmata!
Sel aastal 17.- 19. augustil
toimuv XIII Põlvamaa Ökofestival
üllatab pühapäevasel perepäeval
kanepialaga,
mis
võimaldab
kanepit sisse süüa, peale määrida,
sellest punutisi teha, kanepikuhjas
hüpata
ning
erinevatelt
ettevõtjatelt
uurida,
kuidas
kanepit parimal viisil kasutatakse.
Perepäev avatakse kell 10 kanepist
valmistatud köie veoga, kus mõõtu
võtavad Kanepi Vallavalitsuse
ja Põlvamaa Arenduskeskuse
võistkonnad.
Esimeste võitjate selgumise
järel
liigub
jõukatsumise
võimalus kanepiala juurde, kus
saab juba oma võistkondadega
kanepiköit tõmmata. Sealsamas
on ka vastava kanepiköie punujad
renoveerimisettevõttest Kuningpuu,
kes on valmis vastama kõigile
huviliste küsimustele.
Kanepialale on koondatud
ettevõtjad üle Eesti, kes ühel või
teisel moel kanepi positiivseid
omadusi oma toodetes rakendavad.
Müügil on erinevate ettevõtete
kanepist
valmistatud
jahud,
õlid, kohv, seemned, kreemid,
salvid, tekstiiltooted jne. Kanepit

ehitusmaterjalina
tutvustab
ettevõte Kuningpuu, kes on Kanepi
aleviku bussiootepaviljonis asuva
Eestis esimese avalikult nähtava
kanepibetoonseina
autorid.
Tervikliku
ülevaate
kanepi
kasvatamisest ilutoodeteni annavad
Perfect Cosmetics OÜ ja Perfect
Plant OÜ. Praktilisest kanepi
kasvatamisest oskavad teile kõike
(juurtest meditsiinini) rääkida
esindajad ettevõttest OÜ Tootsi
Peenar. MTÜ Mauri Põliskodude
küla viib läbi kanepiõli valmistamise
töötuba (vanamoeline kanepitegu
vs kaasaegne).
Muidugi leiab sealt midagi
ka suhu pistmiseks ja janu
kustutamiseks. Saatest „Eesti parim
pagar“ tuntud toitumisnõustaja
Liilia Raik ja toitumisnõustajate
ühingu asutajaliige Triin Muiste
valmistavad
selleks
päevaks
erinevaid kanepihõrgutisi. Kõrvale
pakutakse kanepikalja, -smuutit
ning kanepit ja ingverit sisaldavat
kasemahlajooki!
Kanepialal toimetavad ka Kanepi
Vallavalitsuse suvised töömesilased,
kes jagavad külastajatele selgitusi,
kuidas ikkagi sellise skandaalse

sümboolika
valikuni
jõuti.
Kanepilehe
kinnitamine
valla
sümboliks innustas Kanepi valda
olema teenäitajaks tööstusliku
kanepi kasutamisel, et läbi selle
suurendada oma valla tuntust
ning elavdada ettevõtlust. Lisaks
põnevatele juttudele Kanepi vallas
toimuvast on võimalik soetada
valla vapiga meeneid, mida on aga
piiratud koguses.
„Ökofestival on alati toimunud
Põlva
Talurahvamuuseumi
õuel, kuid kuna haldusreformi
järgselt asub see nüüd uue
Kanepi valla territooriumil, mis
oma
sümboolikakonkursi
ja
selle
tulemustega
sisuliselt
maailmakuulsaks
sai,
siis
otsustasime temaatikat laiendada
ka Ökofestivalile. Nii saame
kanepi positiivsetele omadustele
veel suuremat kõlapinda anda!“
sõnas Põlvamaa Arenduskeskuse
ettevõtluskonsultant Diana Plakso.
Põlvamaa Ökofestival peab lugu
keskkonnasäästlikust eluviisist ja
kodumaisest toodangust. Just selle
poolest on meie perepäeva laat
eriline. Siin ootavad sind erinevad
loodustooted, käsitöö, vastava

teemalised teabe- ja tegelustelgid
ning mõnus kultuuriprogramm!
Täiendavat infot Ökofestivali
kohta
leiad:
https://ecofest.ee/
programm/. Pane tähele, et mitmetele
sündmustele ja tegevustele on vajalik
eelnevalt registreerida! Jälgi ka meie
FB lehte: Ökofestival Põlvamaal.
Mida huvitavat neil päevadel veel
Põlvamaal ette võtta ja kus peatuda,
vaata järele www.visitpolva.ee.
Ökofestivali
korraldab
SA

Põlvamaa Arenduskeskus. Toetavad
Põlvamaa
Omavalitsuste
Liit
ning Euroopa Liidu Euroopa
Regionaalarengu fond meetmest
„Piirkondlikud algatused tööhõive
ja ettevõtlikkuse edendamiseks“.
Lisainfo:
Diana Plakso
ettevõtluskonsultant
Põlvamaa Arenduskeskus
Tel: 527 5899
E-post: diana.plakso@polvamaa.ee
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HARIDUS
KANEPI GÜMNAASIUM

Kanepi Gümnaasium sai pilkupüüdva seinamaali
9.-14. juulil Põlvamaal aset leidnud
Tänavakunstifestival Rural Urban Art ulatus
ka Kanepisse. Multi Stabi professionaalsed
kunstnikud tegid Kanepi Gümnaasiumi seinale
“Teadmistekorjaja”.
Festival oli kingitus Eesti 100. sünnipäevaks.
Festivali käigus loodi vastavalt piirkonna
eripärale 8 seinamaali professionaalsete
välismaa ja Eesti tänavakunstnike poolt.
Eesmärk oli lisada piirkonnale esteetilist
lisaväärtust, mitmekesistada avalikku ruumi ja
tuua igapäevaellu värvi juurde.
Multi Stabi kunstnikud lõid just Kanepi
Gümaasiumi jaoks sobiva seinamaali, mis
kujutab „Teadmistekorjajat“.
Pilt on väga
detailiderohke, uute teadmiste kogumist ja
õppimist silmas pidades ammutab tegelane
ümbritsevast keskkonnast teadmisi.

Soe ja kaunis suvi näitab
küpsusemärke,
iga
päevaga
sammuke
uuele
kooliaastale
lähemale. Nii imeliselt kuuma suve ei
ole ammu olnud ja sellise päikesega
ei igatse vist küll ükski laps kooli.
Mõned asjad elus on paratamatud
ja samas ka võimalusterohked,
huvitavad ja vajalikudki. Kanepi
koolimajas valitseb suur segadus,
täis tolmu. Käib remont –
algklasside õpilastele luuakse oma
korrus ehk teise korruse viimasena
ehitatud majaosa tiib peaks
saama uue sobiliku kuue augusti
viimaseks nädalaks. Remonti läheb
ka garderoobikorruse see osa, kus
asusid peegel- ja jõusaal. Sellesse
ossa peaks tulema puidutöökoda,
mille valmimine lükkub sügisesse.
Ruumilahendustes
oleme
ette
võtnud teisigi ümberkorraldusi,
nii kolis raamatukogu allkorrusele
ja huvijuht koos õpilasesindusega
hakkab
toimetama
endises
raamatukoguklassis. Soovime, et
õpilastel oleks võimalus rohkem
olla kaasatud kooliellu. Oleme kõik
suures ootusärevuses ja hoiame

Kerli Koor

PÕHIKOOLID

Suvised tegemised Saverna Põhikoolis
Kui õpilased on vaheajal
ja õpetajad ning koolitöötajad
puhkusel, on parim aeg teha
koolimajas remonti. Kohe peale
jaanipäeva tulid ehitajad ja kuu
ajaga sai valmis suvesse planeeritud
remont - pikapäevarühma klassis
vahetati põrand, paigaldati uus
põrandakate ning värviti seinad.
Lisaks sai vahetatud parema
hoonetiiva I korruse küttesüsteem
koridorist alates, uued radiaatorid
ja
torustiku
said
koridor,
pikapäevarühma klass ja IV klass
ruum. Oma jõududega oleme teinud
pisemaid parandustöid, näiteks
trepi ja radiaatorite värvimine ning
seinte parandused Tehtud on ka
suurmahulisi hooldustöid näiteks
põrandate vahatamine. Saverna

Suvi Kanepi Gümnaasiumis

koolimaja on viimastel aastatel
saanud igal aastal mõne remonditud
ruumi võrra ilusamaks.
Esimene koolipäev
Esimene koolipäev on Saverna
Põhikoolis
1. septembril, mil
toimub tarkusepäeva aktus, võtame
vastu I klassi õpilased, sööme ühiselt
kooki ning toimuvad klassijuhataja
tunnid. Peale klassijuhataja tunde
toimub perepäev, kus on tegevust
nii suurtele kui väikestele erinevates
töötubades, saab sõpradega koos
mängida ja lustida.

arv 2017/18. õppeaastal oli 62, siis
2018/19. õppeaastal on õpilaste arv
67.
Uued õpetajad tulevad õpetama
inglise keelt, kehalist kasvatust,
töö- ja tehnoloogiaõpetust, ning
hariduslike erivajadusega õpilasi
hakkab õpetama eripedagoog/
logopeed.
Ootame kõiki õpilasi ja nende
pereliikmeid ning koolitöötajaid
1. septembril kell 10.00 aktusele.
Augustikuuks soovime kõigile
mõnusaid ettevõtmisi ja toredat
puhkuse jätku!

Kooliperest
Esimeses klassis alustab õppimist
9 õpilast, neist kaheksa on Saverna
Lasteaia lõpetajad. Kui meie õpilaste

Saverna koolipere

NOORTEKESKUS

Laval esineb Reket.

kodukohta, olid meie noortega rahul
ning nende meelest on tänuväärne,
et noored seesuguseid üritusi saavad
korraldada.
Peo toimumisele pani õla alla
kohaliku omavalitsuse programm.
Toetasid
kohalikud
ettevõtted
Agriline OÜ ja Ekso ning veel
Värska Vesi, Kanepi Vallavalitsus,
Kanepi Seltsimaja ning Kanepi
Gümnaasium. Suur aitäh!
Olgugi, et pidu kestis vaid ühe
õhtu, nägid meie tublid noored peo
toimumise nimel aasta otsa vaeva.
Leida tuli sponsorid, panna paika
plaanid ja ajakavad, organiseerida
vajalik tehnika ja lavavarustus, teha

Kanepi Gümnaasiumi neli
õpetajat osales Erasmus + projekti
„Drop out-coaching at school“
viimasel töökohtumisel Poolas
Olsztynis. Kokku oli projektis kahe
aasta jooksul 2 õppereisi õpilastele
ja 4 õpetajatele ning üks vastuvõtt
Kanepis. Lisaks mitmed projektiga
seotud tegevused mobiilsuste vahel.
Poolas toimus projektiaruannete
ja lõpptulemuste ettevalmistamine
ja kokkuvõtete tegemine. Projektis
osalenud 7 riiki loodavad tulevikus
uutes projektides koostööd jätkata.
Erasmus+ projektide järgmised
taotlusvoorud avanevad 2019.aastal.
Olsztyn asub Łyna jõe ääres,
200 km kaugusel Varssavist ja 180
km kaugusel Gdańskist. Linna
ümber on 13 järve ja üsna palju

korda Jõksi laululava ja veel palju
muud. Peale peo toimumist olid
noored peopaigas varahommikuni,
et ala korrastada ning tehnika kokku
panna. Pidu oli noorte omaalgatus.
Ürituse meeskond tänab kõiki, kes
aitasid peo teoks teha. Soovime
sellelaadset pidu korraldada igal
aastal ning seeläbi muuta ürituse
Kanepi valla traditsiooniks, et ka
Kanepi noortel oleks oma üritus.

Pam’möllu korraldustiim.

Siret Konsa
Tauno Pettai
Kanepi valla Avatud
Noortekeskus

Fotod: Anett Hallap

Ilvi Suislepp
Kanepi Gümnaasiumi direktor

Erasmus+ projekt lõppes õpetajate
kokkusaamisega Poolas

Noortepidu Pam’möllu
21.juulil toimus Jõksi järve ääres
Kanepi noortekeskuse korraldatud
noortepidu Pam’möllu. Seesugune
pidu, mis on mõeldud noortele ning
kuhu olid kaasatud suurejoonelised
esinejad, toimus Kanepis esimest
korda. Üritus tõi kokku rohkem
kui 300 inimest. Esmakordselt sai
Kanepi lavalaudadel näha Eesti ühte
kuulsamat hip-hop artisti Reketit
ning Eesti ühte tuntumat DJ-d Paul
Oja. Lisaks esines muusikamaastiku
uustulnuk JIM. Esineda said ka tublid
kohalikud noored, kes osalesid sel
aastal helitehnikaringis. Noored jäid
saadud esinemiskogemusega rahule.
Reket ja Paul Oja kiitsid väga meie

pöialt, et kooliaasta saab korras
ruumides õigeaegselt alata.
Iga õppeaasta toob uusi tuuli.
Uutest õpetajatest on alustamas
poiste kehalise kasvatuse õpetaja,
huvijuht ja põhikooli inglise keele
õpetaja. Uued projektid on saanud
rahastuse:
looduhariduslikud
õppekäigud
4049
eurot
ja
looduspraktikum 3530 eurot. Osa
projekte on rahastuse ootel. Oleme
ettevõtlikud ja toimetame, tegutseme
mitmekülgselt. Kõige suurem tegu
ootab meid kevadel, mil tähistame
kooli 215. aastapäeva vilistlaste
kokkutulekuga.
Ettevalmistused
algavad juba sügisel.
Koolimaja on taas igapäevaselt
avatud 21. augustist ja kui keegi
soovib kaasa lüüa korrastustöödel,
võib lahkelt oma abi pakkuda.
Ilusat suvepuhkuse lõppu ja
kohtumiseni Kanepi Gümnaasiumi
kooliaasta avaaktusel 3. septembril
kell 9.

Foto: S. Oksaar

metsa. Olsztyni vanalinnas uhkem
vaatamisväärsus on 14.sajandist
endine gooti stiilis piiskopiloss.
Kõige kuulsam linnaelanik on olnud
matemaatik ja astronoom Nicolaus
Copernicus. Poola looduse ilu saime
näha laevatuuril ja purjetades ühel
suurematest järvedest nimega Ukiel.
Gdansk võlus meid imelise ja uhke
vanalinnaga, kus leidsime tuttavaid
jooni
Tallinna
vanalinnaga,
mõlemad on hansalinnad.
Merike Luts
projektijuht
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KOGUKOND
Kooraste külaseltsi edukas aasta toetuste taotlemisel
2018. aasta on Kooraste
külaseltsile olnud äraütlemata
edukas. Juba aastaid on mõlgutatud
mõtet luua päris oma kooskäimise
koht. Silma visati Kooraste endisele
poehoonele, mis seisis kasutuseta
ja pigem riivas küla keskel silma
oma räämas olekuga. Kui hakkasid
avanema erinevad meetmed, mille
toel oma pesa luua, hakkasime ka
vastavas suunas toimetama.
Kanepi vald tuli meile vastu
ja soetades poehoone, andis
selle
külaseltsile
pikaajalisele
rendile. Nüüd oli vaja maja
remontima hakata. Selle tarbeks
sai
kirjutatud
kaks
taotlust
Põlvamaa Partnerluskogule, kes
administreerib PRIA LEADERprogrammi
maakondlikku

projektitaotluste
kogumist
ja
hindamist.
Oma
18.07.2018
otsusega
otsustas PRIA rahuldada LEADERprojektitoetustega
Kooraste
külaseltsi poolt meetmesse 19.2
Kogukondade ja kogukonnateenuste
arendamine
esitatud
projekti
“Kooraste külakeskuse loomine”
toetuse summaga 19 997,86 eurot
ja meetmesse 19.3 Heakorrastatud
ja turvaline elukeskkond esitatud
projekti “Kooraste külakeskuse
fassaadi heakorrastamine” toetuse
summaga 13 907,66 eurot.
Selle toel saame korda nii katuse,
välisilme kui ka suures osas sisetöid.
Appi
tuli
ka
Põlvamaa
Omavalitsuste
Liit,
kelle
üldkoosoleku otsusega rahastati

Põlvamaale 2018. aastaks eraldatud
kohaliku omaalgatuse programmi
(KOP) vahenditest kevadvoorus
kokku 23 projekti. Üheks õnnelikuks
osutus külaseltsi projekt “Kooraste
külakeskuse projektsioonitehnika”
toetuse summas 2000 eurot.
Projektiga saab külakeskusesse
soetada elementaarse helitehnika ja
projektori, mis võimaldab pidada
kontserte, teha filmiõhtuid jms.
Vaata toetatud projekte ka http://
w w w. p o l v a m a a . e e / t o e t a t u d projektid
Võetud kohustused ja vastutus
tuleb nüüd võtta ning unistused ellu
viia!
Kooraste Külaselts

Saverna külapäev
20. juulil toimus Saverna
külapäev. Kuigi ilmaennustus lubas
külaelanikud veel samal päeval
äikesetormi ja paduvihmaga üle
valada, säras kogu peo vältel päike
ning vihm pidu kimbutama ei
jõudnudki.
Külapäev
algas
maastikumänguga, kus meeskonnad
pidid kaardi järgi punkte läbima
ning lahendama seal antava
ülesande. Näiteks tuli meeskondadel
panna proovile oma osavus ja
koostöö kandes palli augustatud
koormakattel; oma tasakaalukus
lusikaga veeklaasi täites ning nutikus
ja loogika seades ritta Kanepi valla
külasid nende elanike arvu järgi.
Maasikumängu võitis meeskond
Ossikükk, kuhu kuulusid Angela
Hõlst, Kärol Mägi ja Eleri Piho.
Maastikumängule
järgnesid
erinevad mängud suurematele ja
väiksematele. Eriti menukaks osutus
disc golfi võistlus, kus selgitati välja
parimad meeste, naiste, tüdrukute
ja poiste kategooriates. Toimus
ka sussivise, kus meeste ja naiste
kategoorias olid auhinnaks uhiuued
kummikud.

Lastel oli võimalik hullata 12
meetri pikkusel batuudil ning kohal
olid Saverna vabatahtlikud päästjad
oma uue autoga, kes kohaletulnuid
tuleohutuse
alal
nõustasid.
Külapäevalistel oli võimalik tutvust
teha ka Põlvamaa ainsa ralliekipaaži
autoga.
Õhtu
jätkus
retrodiskoga,

kus kõlasid parimad tantsuhitid
möödunud
sajandist
ning
õhtuhämaruses andsid võimsa
tuleetenduse Zerkala tuletantsijad.
Retrodisko aga jätkus kuni hiliste
öötundideni.
Greta Pentsa
Saverna külakeskuse juhataja

Saverna vabatahtlikud päästjad. Foto: Fred Varb

Külapäev Soodomal
21.juulil toimus Soodomal külakeskuse juures
järjekordne külapäev. Meie külapäevad on kui kogukonna
suur kokkutulek, mida pikisilmi oodatakse.
Tänu ilusale ilmale oli tulijaid lisaks oma küla rahvale
naaberküladest ja ka kaugemalt. Külapäev algas nagu
traditsiooniks on kujunenud kell 19.00 mitmesuguste
sportlike mängudega. Külakeskuse ringijuhtide Riina ja
Ülari ning Päri Seltsi liikmete juhendamisel said lapsed
oma osavust proovida palli korvi viskamises, noolemängu
täpsusviskes ja kummiku heitmises. Kõik võistlejad
said tänutäheks mitmesugust nänni ja loomulikult olid
parimatele auhinnad. Küllaltki osavõturohked olid
täiskasvanutele mõeldud jõukatsumised. Külakeskuse
saalis oli võimalik tutvuda näitusega „100 hetke läbi
ajaloo meie kogukonnas“ ja vaadata lühifilmi „Kalevi
kolhoos“. Näitusega saab tutvuda ka edaspidi raamatukogukülakeskuse lahtioleku aegadel. Et ilm oli suviselt soe siis
läksid hästi kaubaks Väike-Jakabi talu käsitööjäätised.
Ükski pidu ei möödu tantsu ja trallita. Sel aastal keerutas
pidulistele tolmu üles tantsutrupp Õietolm, vahepaladega
sisustas aega kohalik pillimees Ülar Kõrge ja hiljem sai
hiliste öötundideni jalga keerutada rahvapilliorkestri
Oravapoisid saatel. Kogukonnapäevade koraldamisega
Soodomal tegi algust Põlgaste kultuurimaja juhataja
Asta Puruga ligi paarkümmend aastat tagasi. Erastvere
Raamatukogu-külakeskus ja MTÜ Päri Selts tahavad seda
traditsiooni jätkata. Tänan kõiki korraldusmeeskonna
liikmeid ja külapäevalisi.
Erastvere Raamatukogu-külakeskuse juhataja
Tiiu Ziugmann

Ritsike kogukonnapäev sai teoks tänu headele
abilistele
Ilus suvi hakkab taaskord otsi
koomale tõmbama. Palju toredaid üritusi
on toimunud ja palju ootab veel ees.
Minu jaoks on suvi igati kordaläinud
kui kogukonnapäev ja Ritsike laat on
järjekordselt peetud. Suve esimene pool
polnud väliüritusteks kuigi sobilik.
Kogukonnapäevaks võlus ilmataat väga
ilusa ilma, olgugi et eelneval päeval polnud
taevas ühtegi selget laiku ja vihma kallas
öötundideni. Seekord ei taha ma pikemalt
peatuda kogukonnapäeva tegemistel,
vaid meie kogukonna inimestel. Kui on
plaanis ühte üritust korraldada, siis mõtled
eelkõige inimestele, kes on meie ümber.

Seda märkasin ja tunnetasin seekord eriti
tugevalt: kes niitis muru, kes trimmerdas
kraaviääri, kes pügas hekki, kes korrastas
lillepeenart, kes küsis lihtsalt, kuidas
ettevalmistused lähevad ja kas on abi vaja,
meil tuleb ju pidu! See tegi südame eriti
soojaks. Sain palju positiivset tagasisidet
ja tahaksin seda edasi anda ka Teile,
kallid naabrid, pereliikmed, sõbrad, kõik
toetajad. Üksi ei liiguta mägesid! Uute
toredate kohtumisteni!
Aire Hallap
Ritsike kogukonnapäeva korraldaja

Kanepi
Kodukaunistamise
Selts kutsub
Paunvere
sügislaadale
Seekordne Paunvere väljanäitus
ja sügislaat toimub laupäeval, 15.
septembril.
Sõidame
laadale
26kohalise
bussiga, väljumisega kell 8.00 Kanepi
bussijaamast.
Külastame Paunvere väljanäitust,
Luua
Arboreetum-puukooli
ja
Karukäpa puukooli. Puukoolidest on
võimalik osta kaasa ilutaimi.
Tagasi
Kanepisse
jõuame
orienteeruvalt kell 19.00. Sõidukulu
kuni 10.- €, sõltub sõitjate arvust.
Osavõtuks saab nime kirja panna
meilitsi kauniskanepi@gmail.com
või telefonidel:
56441025 Urmas
53944888 Ülle
56222854 Härtzi
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Põlgaste Metsasõprade maja sai uue tehnika
MTÜ Põlgaste Jahtkond viib
järjepidevalt läbi õppepäevi, mille
raames tutvustatakse jahinduse,
metsaolustiku ning loomadega
seonduvat.
Maja on saanud täiesti uue
ilme, tänaseks päevaks on hoone
renoveeritud MTÜ liikmemaksude,
LEADER meetme ja Kanepi
Vallavalitsuse toel. Alates 2017.
aasta sügisest toimub Põlgaste
Metsasõprade majas Kanepi valla
noortele
jahinduse
huviring,
mille raames õpitakse tundma
loodust ja metsloomi, tutvutakse
jahinduse põhitõdedega, käiakse
metsas, tehakse ühiseid tegevusi
metsloomade
heaolu
nimel
ning külastatakse teisi jahiseltse.
Tänapäeval on noored loodusest
järjest
kaugemaks
jäänud,

jahindusringi tegevused aitavad
noortel paremini loodust ja
metsaelu tundma õppida ning
kõike
jahindusega
kaasnevat
omandada. Huviringi eesmärk
on tagada elutervete vaadetega
jahimeeste järelkasv tulevikuks
ning üldine positiivsem suhtumine
jahipidamisse ja loodusesse.
Siiani on koolitusi läbi viidud
laenatud tehnikaga ning tekkis
vajadus soetada oma esitlustehnika,
mis võimaldab koolitusi korraldada
tihedamalt ja sobival ajal. Koolitusi
viiakse läbi vastavalt soovidele
ja
tellimustele,
oodatud
on
kooliõpilased,
lasteaiarühmad
ja
täiskasvanud
huvilised.
Plaanis on läbi viia kauaoodatud
täiendkoolitused
jahimeestele.

Lisaks on ruume võimalik rentida
koosolekute pidamiseks ja muude
sündmuste jaoks.
Koolituste
ja
õppepäevade
läbiviimiseks
ning
huviringi
toimimiseks
vajalik
tehnika
soetati Kohaliku Omaalgatuse
Programmi toel „Elukeskkonna ja
kogukonnateenuste
arendamise“
meetmest. Projekti raames sai
Põlgaste Metsasõprade maja endale
projektori, ekraani ning rulood.
Projekti kogumaksumus oli 927
eurot.
Lisainfo:
Tiit Rammul
MTÜ Põlgaste Jahtkond
Tel 5295821

Kuni meie küla elab.... Maaritsa!
See kuum suvi on jõudnud juba
augustikuusse ja ega septembergi
enam kaugel pole. Tegelikult vahet
pole, mis ilm parasjagu on, planeeritud
üritustega oleme siinkandis ikka
kenasti hakkama saanud.
Nädal enne ametlikku jaanipäeva
lustis meie kogukond omal jaanipeol,
mis aasta tagasi oli planeeritud endise
valla ühiseks rahvapeoks. Ilmselgelt
on selle kandi peolised need, kes
aastaid siin on pidudel harjunud
käima. Vanemaid inimesi jääb sellise
kuumusega järjest rohkem tuppa ja
nooremaid tuleb õnneks aina juurde,
vähemalt peole. Väliüritustel olemegi
hästi palju panustanud lastele,
pakkudes neile põnevaid võistlusi ja

mänge, milledest võetakse aktiivselt
osa. Loomulikult saavad osavõtjad
korralikult autasustatud.
Viimasel juulikuu laupäeval
tähistasime piirkonna kolme küla
(Vissi, Krüüdneri ja Maaritsa)
16. külapäeva. Rahvast kogunes
kolmesaja ringis. Õhtu muusikalist
meeleolu pakkus ansambel “Kruiis“.
See on väga vahva äsja loodud
pereansambel, kus laulavad Ervin
Lillepea koos pojaga ja tema õde
Mai oma tütrega. Kõlavad igatahes
superhästi!
Külapäeva
üheks
traditsiooniks on saanud laste
meisterdatud liivalossid meie väikese
supluskoha rannas. Liiva ja veega
oskavad ka tänapäeva „nutimaailma“

lapsed lustida. Tegevusi oli veel
mitmeid igale vanusele. „Absurda“
- sellist nime kandis tantsurühm
Viljandimaalt. Näha saime meeste
showtantsu, kõhu- ja mustlastantsu
ning tempokaid vene tantsegi.
Pidu läks hästi korda ja vedas ka
ilmaga, sest tõepoolest see muidu
oodatud päike sellel õhtul peitis
ennast kenasti ära ja andis koha
jahutavale tuulele. Vaatamata sellele,
et Saverna päästekomando päälik
uue masinaga oli kohal jäi kõrge
tuleohu tõttu meie traditsiooniline
lõke süütamata. Rahvale esitati kaks
viktoriiniküsimust, mis puudutasid
päästeameti tööd ja ajalugu, kiiremad
vastajad said auhinnad. Õhtu

jooksul said peolised infot suurest
tuleohust meie ümber ning jagati
teemakohaseid infovoldikuid.
Kevadel juba alustasime EV100
tähistamist külaplatsile elupuuheki
istutamisega, milleks vajalik raha
kogunes annetustest. Kõik sada puud
kasvavad tänu hoolsale kastmisele
kenasti. Kogukonnal on veel mõttes
mitmeid ettevõtmisi külaplatsil ja
kindlasti osa neist saab juba teoks
septembris, maailma koristuspäeval.

Tiigi ääres olevas ujumiskohas on
nüüd võimalik põnevamalt aega veeta
ping-pongi mängides. Huvilistel
tuleb reket ja pallid endal kaasa võtta.
Need on mõned uued asjad meie
külaplatsil.
Jätkuvat kaunist suve kõigile!

Fotod: Kristel Kaarna

Prangli küla sportlik perepäev ja meigikoolitus
7. juulil korraldasime Prangli
küla sportliku perepäeva. Alustasime
orienteerumisega: mänguväljakult
tuli leida neli lippu, kus igas punktis
oli vaja lahendada üks ülesanne.
Perega koos löödi naela aja peale
paku sisse, visati discgolfi kettaid
ja nooli. Toimus teatevõistlus, kus
osales neli võistlejat: esimene kõndis
karkudel, teine puhkus õhupalli
täis ning liikus hüpates pall jalgade
vahel järgmise juurde, kolmas pidi
WC paberirulli toki otsa ajama,
siis muna lusika peale panema ja
järgmise võistlejani kõndima, neljas
läbis jalgpalliga takistusraja, kuni
pall väravas ja siis läks aeg kinni.
Hingetõmbeaegadel sisustasid aega
Johanna „Kust ma seda kuulsin“ ja
Rea „Viie sekundi“ mänguga. Laud
sai kaetud peredel kaasa võetud

piknikukorvidega. Kõik osalejad
said medalid ja auhinnad.
20.juulil toimus meigikoolitus
noortele vanuses 15-20. Koolituse
läbiviija oli Ave Mikitalo - Savolainen.
Noored
said
algteadmised
meikimisest.
Päevakavas
olid
järgmised teemad: näohooldus,
meigitarvikud ja -tooted, näopõhja
katmine
/modelleerimine,
silmameik vastavalt silmakujule,
põsepuna /highlighter, huuled ja
kulmud. Hobifotograaf Kersti Virro
tegi pärast noortest fotod. Meie
tegemistega saad ennast kursis
hoida facebooki lehel MTÜ Prangli
Külaselts. Aitäh kõigile abistajatele
ja osalejatele! Nautige ilusat suve!
Prangli külakeskuse huvijuht
Merle Juhkam Meigikoolitusel osalejad. Foto: Kersti Virro

Prangli perepäev. Foto: Jaanek Kaeramaa

Astra Kittus
Maaritsa küla
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KULTUUR
Ajatelg aitab meeles pidada
Algus Kanepi Teataja juulinumbris

Y. Naelapea tegi oma artiklis
1943.a. selgeks, et Laksi Tõnis
(*25.1.1808 † 8.3.1861) oli Alatskivi
taluperemees,
pääkohtunik
ja
koolivanem, igati lugupeetud mees.
Juhan Weitzenberg kohtukirjutajana
tundis teda hästi ja kurvastas koos
rahvaga tema surma puhul. Tõnis jäi
oma talukohast ilma pärast seda, kui
ta käis Krimmis Kuntugani mõisas
maad kuulamas, kas Alatskivi
talumeestel on ikka võimalust sinna
välja rännata ja „hingemaad“ saada.
Maakuulaja talu võttis mõis ära ja see
anti teisele. Kurvastusest mees surigi.
Nii ei rännanud ta kuhugi välja. Küll
tuli 1944. aastal 100aastasena Peipsi
tagant Alatskivile tagasi Laksi Tõnise
tütar Elsbet Laks-Soo, kes maeti
hiljem isa kõrvale. Hauasammas
Laksi Tõnisele püstitati rahva poolt
korjatud annetustega 1908.
Weitzenberg
ei
olnud
mõisahärrade laulik. Ta kirjutas
Alatskivil ka „Vana hopmanni

nutulaulu“. Seda kritiseeris isegi
Kreutzwald, et ta pilkab veel
eksisteerivaid seisusi. Seda enam
oli luuletajal võimalus isegi
sattuda Siberiteele. Tema Narva
elama ja tööle asumine ei olnud
nähtavasti lihtsalt raha pärast.
Juhan Weitzenberg (*22.07.1838
†4.11.1877) oli Alatskivil rahva
poolt hinnatud. Tema kauni
käekirjaga hästi loetavad vallakohtu
protokollid on arhiivis. Kahjuks jäi
ta Alatskivil tuberkuloosi, mis tollal
oli ravimatu ja ta noore mehena ka
hauda viis, vaatamata sellele, et ta
käis Narvast Saksamaal, Rootsis
ja Sveitsis tervisvetel. Luuletaja
maeti Narva Siivertsi saksa
kalmistule. Tema kalmule tellis tema
mereväeohvitserist vend Peeter
(kes on maetud Kanepisse) Narva
linnapea Hehni toel lellepojalt
Agustilt valgest garrara marmorist
hauasamba
ankrule
toetuva
raamatut lugeva poisiga, mis paraku
lõhuti (1965). Ka seda fakti ei teatud
ja arvati, et ta haud oli unustatud.

Kultuurilooliste kalmude plaan
Kanepi Mäe kalmistul

Luuletaja suur igatsus saada
maetud vanemate juurde kodupaiga
kalmistule täitus 28.augustil 1977,
kui ta 100. surma-aastapäeval toodi
luuletaja põrm Siivertsist ja maeti
kodukandi Kanepi kalmistule. Tema
kalmu ehib graniidist hauakivi
tekstiga „100. surma aastapäevaks
Erastvere rahvalt“. Weitzenbergilt
on ära võetud ka „Nekrudi laulu“
autorsus, kuigi ta ise hindas seda
laulu kõrgelt, see on kirjutatud
rahvalaulu ainetel.
Luuletaja pidas päevikut ja ta
ulatuslik kirjavahetus ootab veel
avaldamist Kirjandusmuuseumis.
Olen kogu ta materjali arvutisse
kopeerinud. Luuletaja J. Weitzenbergi
kirjad vanematele ja sõpradele
olid määratud kogu ümbruskonna
rahvale. Nende lugemiseks koguneti
ja arutati pärast, näiteks kuidas tema
reisikirjas kirjeldatud joonise järgi
Soomes Saima kanali lüüsid töötasid
või kuidas Saksamaal ka karjapoisid
räägivad saksa keelt või millised
sõnad on meile rootsi keelest tulnud,

millistel on hoopis teine tähendus.
Juhan õppis ka prantsuse keelt ja
otsis sarnaseid sõnu ja mõisteid.
Ta tegeles agaralt oma kodukandi
rahva silmaringi laiendamisega ka
siis, kui elas kaugemal. Koju tulles
olid ta kohtumised külarahvaga
samuti väga paljudel harivatel
teemadel, nagu tema ettekandedki
Narvas Eesti Seltsis. Lellepojad
Weitzenbergid olid hinnatavad
kirjasaatjad ajalehtedele. Juhani
kaunis käekiri kuulub tuntud Kanepi
kihelkonnakooli õpilaste ilukirja
näidiste hulka. Isegi 101aastane
Aksel Mark, aga ka Alexander
Jannes, Erika Aland-Vernik, Paul
Edesi ja paljud teised, ka mu ema,
säilitasid selle ilukirja elu lõpuni.
Kahju, kui sellest nüüdne koolilaps
ilma jääb.
Kui ajateljele lisada nende
tegelaste sünni- ja surmapaigad,
siis mõistad ka seda, kes kellega
sõbrutses ja kust võisid tulla
vastastikused mõjutused, kuidas
sündis kultuurilugu. Lõpuks saad

„Sügiskulla Leedid“ suvistel seeniortantsupäevadel
„Sügiskulla“ tantsutrupp alustas oma
kooskäimist 2006.aasta suvel Saverna
külapäeval. Nii on Maria Drenkhan proovinud
meie „puujalgu” liikuma panna õige mitu
aastat. On olnud lahkunuid ja saabujaid, ent
alati on meid siiski 12-14 vaprat naist tantsima
tulnud.
5.juulil osalesime Leedus
Klaipeda
merepäevade
seeniortantsufestivalil.
Merepäevad kuulusid Leedu 100 kavasse.
Esimene päev algas paraadiga. Kõige ees
Klaipeda meremeeste puhkpilliorkester, siis
leedukate tantsugrupid, siis eestlaste kaks gruppi,
siis lätlased, ühesõnaga, meid oli palju. Mulle
tundus, et 2-kilomeetrise marss oli lubatust palju
pikem. Rongkäik riigilippudega jõudis kaile, kus
kõiki tervitati. Kuigi tõlge puudus, võis arvata,
et räägiti ajaloost ja Leedu Vabariigi sünnist.
Pidulikult heisati Leedu riigilipp.
Kontsert ja tantsud läksid väga hästi. Õhtuks
tõusis harjumatult külm meretuul ja esinemiste
vahepeal käisime korraks soojas ühes baaris, kus
nägime televiisorist hommikust paraadi.
Teisel päeval oli väga ilus ilm ja tuulevarjus

Valmis
uus
kultuurilooliste
kalmude plaan Kanepi Mäe kalmistul.
Andmed 70 kultuuriloolise tegelase
kohta koostas Milvi Hirvlaane,
plaani kujundas Mall Sermand
Kämmu Disainis valminud vana
plaani alusel. Juuni lõpus anti plaan
üle vallavalitsusele, mille alusel telliti
uus metallist plaan kalmistule. M.
Veskemaa andmetel uuendatakse
ka kvartalite tähised A, B, C, D, E,
F, G, mis aitavad kalmude otsijal
orienteeruda. 1901. aastal Liivimaa
revidendilt
Reinhold
Wilhelm
Jacobsenilt tellitud Kanepi Mäe ja
Ala kalmistu raamatud plaanide
ja
matmisplatside
numbritega
on 23.07.1996 üle antud alaliseks
säilitamiseks Eesti Ajalooarhiivile,
koopiad on Kanepi vallavalitsuse,
kiriku ja kalmistutöötaja valduses.
Kanepi omad olid ühed vähesed
läbi sõdade ja tulekahjude säilinud
kalmistu-raamatutest.

aru ka sellest, miks ühes paigas
suhtutakse ellu ühtemoodi, teises
samas olukorras hoopis teistmoodi.
Seda eriti hariduse hindamisel ja
kultuuriloo hoidmisel. Kui keegi
vaidleb vastu, et tänapäeval ei peagi
enam inimese mälu arendama ja
midagi meeles pidama või midagi
mingile ajateljele paigutama - vaatad
Wikipediast järele ja tead kohe ning ka unustad kohe. Siis panedki
surnud raamatuid kirjutama või
ajad nad segamini elavatega, või
nendega, kes veel sündinudki pole.
See pole paraku haritus. Aga kust
siis tulevad haritud inimesed?
Kanepis, 3.06.2018 			
		 Milvi Hirvlaane

lausa palav. Tantsud olid uhked, suurtest linnadest
tulnutel kaunid rõivad. Noh, aga ega meilgi viga
polnud!
Kultuurikeskuses toimus pidulik aktus,
tublide osalejate tunnustamine, ka meie juhendaja
Maria teiste hulgas. Banketisaali oli kaetud rootsi
laud, külalistele mitmed tooliread. Noorikud
tassisid igaühele kausitäie kuuma tatraputru ja
topsi veini. Suupisted kaunid, igat sorti maitsvad
koogid, kohv nii kange, et aitas kojujõudmiseni
ärkvel püsida. Kojusõidul tegime peatuse kuulsal
Ristimäel.
Juuli lõpus kihutasime juba Lätti Varcavasse,
kus toimus samalaadne seeniortantsufestival ning
augustis on veel üks Leedu-reis plaanis.
Tänu Mariale suure töö eest ja tahan kiita
tema julgust minna eakate prouadega nii pikale
reisile. Raudset tervist Sulle!
80-aastane „Sügiskulla leedi“
Tiiu Mölder

SPORT

Kanepi Streetball 2018 tõi kohale võistkondi ka väljaspoolt Eestit
Laupäeval,
21.juulil
peeti
Kanepis juba 15. aastat järjest
tänavakorvpalliturniiri
Kanepi
Streetball 2018, kus sai näha väga
kõrgetasemelist korvpallimängu.
Selleaastane Kanepi Streetballi
meesteklassi
võitjavõistkond
Leedust pääseb otse 11. augustil
Tallinnas
Vabaduse
väljakul
toimuvale finaalvõistlusele “OlyBet
3x3 Tallinn Open 2018”.
Kanepis toimunud 3x3 turniir oli
osa FIBA 3x3 maailmaturneest, mille
auhinnafond kokku on üle miljoni
USA dollari. Eesti meistrivõistluste
etappe on peetud erinevates kohtades
üle Eesti ning sel aastal esmakordselt
ka Helsingis, Moskvas ja Minskis.
Lisaks toimub 4. augustil 3x3
korvpalli Eesti meistrivõistluste üks
etappidest esmakordselt ka Lätis,
Aluksnes.
“Kanepi 3x3 tänavakorvpall on
Eesti kõige pikemate traditsioonidega
3x3 etapp”, ütles Eesti Korvpalliliidu
3x3 valdkonna juht Reigo Kimmel,
kes täpsustas, et 3x3 korvpallis on
Eesti meistrivõistlused toimunud
vaid 13 aastat. Kimmel oli tänavu ka
ise esimest korda Kanepis kohal, et
jälgida võistluste käiku ja väljendas
päeva lõpus oma rahulolu. Kohal oli
noorte võistkonnaga ka Eesti 3x3
koondiste peatreener Siim Raudla.

Kanepi Streetballi nime all
on võistlus toimunud Kanepis
aastast 2004 ja juba siis oli osavõtt
rohkearvuline. Alustati sõpruskonna
turniirina,
mis
järgmistel
aastatel kasvas järjest rohkem
lähimaakondadest kaugemale ja
osalejaid tuli näiteks Tallinnast,
Pärnust, Iisakult jne. Üle-Eestilise
tänavakorvpalli
meistrivõistluste
üheks etapiks sai Kanepi turniir aastal
2014.
Kanepi Streetballil on peaaegu
igal aastal osalenud ja ka mitmel
korral poodiumil käinud Põlva
võistkond Ohtlikud. 2016. aastal olid
nad turniiri võitjad. Võistkonna ühe
vedaja Elari Asi sõnul on Kanepi
Streetball
sujuva
korraldusega,
heade auhindadega ja korraliku
tasemega turniir. “Kuna tegemist on
viimastel aastatel ainukese taolise
tänavakorvpalli turniiriga Põlvamaal,
siis Põlva korvpalli patriootidena
proovime ikka ja jälle osaleda,” ütleb
Asi.
Kanepi Streetballi korraldaja
Martin Lutsu sõnul on võistlus
saanud teoks ainult tänu toetajatele.
“Kindlasti on turniiri toimumisele
aidanud kaasa see, et Kanepi vald
on väärtustanud korvpalli ja on igal
aastal turniiri toetanud,” ütles Luts.

Lisaks valla toetusele tõi ta välja ka
sponsorid ja toetajad: Kanepi Aiand,
Tamrex, Baltic Computer Systems
ja Kanepi Gümnaasium. Samuti on
andnud suure panuse vabatahtlikud
korvpallientusiastid, kes on vastavalt
võimalustele korraldamises kaasa
löönud.
2018.
aastal
toimunud
tänavakorvpalliturniiril
Kanepi
Streetball osales läbi aegade rekordarv
võistkondi, kokku 29 tiimi.
Meestearvestuses
tuli
10
võistkonna seas võitjaks Leedu
võistkond AEKK, kes paistis terve
turniiri jooksul silma väga hea
visketabavusega. Nii ka finaalis,
andmata teiseks jäänud Deckol
Ehitusele mingitki võimalust ja visates
kokku 8! kaugviset. Mäng lõppes
seisuga 19-10 AEKK-le. See on juba
tavapärane, et Kanepi Streetballile
tulevad võistkonnad kokku üle
Eesti, kuid sel korral oli võistlus ka
tavapärasest rahvusvahelisem, sest
kohal oli lisaks Leedu võistkonnale ka
Venemaa võistkond Novosibirskist
(see on ca 4200km Kanepist).
Nemad pidid küll kahjuks juba
veerandfinaalis
alla
vanduma
hiljem kolmanda koha saavutanud
Suurköögid.ee võistkonnale.
U18
võistlusklassis
osales
8
võistkonda.
Võitjaks
tuli

väga tasavägises finaalis Sospa
Sharpshooters, teiseks Tartu ja
kolmandaks Põlva Ahvid.
Kõige rohkem osales võistkondi
U15 võistlusklassis, kokku 11.
Esikolmik: I Kunda Kuljused, II
Vihmaussid, III Shooterid. Paljud
neist võistkondadest tulid Matsa
Spordi- ja Puhkekeskusest Otepää
lähistelt, kus on iga-aastaselt suvises
korvpallilaagris TTÜ korvpallikooli
kasvandikud.
Täpsemad
tulemused
on
leitavad siit: www.facebook.com/
kanepistreetball.

Välistes tingimustes peetavatel
spordivõistlustel on alati üks määrav
faktor ilm ja märkimist väärib, et 15
aasta jooksul ei ole Kanepi Streetballil
ühtegi mängu jäänud ära vihma
tõttu. Alati on olnud ilus ilm! Nii ka
järgmisel aastal.
Välja sai lubatud ka see, et
laupäevastel mängijatel oli au
mängida tänasel juba pea 20 aastat
vanal asfaltväljakul viimast korda,
sest suve lõpuks saab Kanepi
korvpalliväljak
uue
kvaliteetse
betoonkatte.

Kanepi Streetball korraldaja Martin Luts
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Teated „Ajaringile“

Tantsupäev ja rõõm uuest parklast

Vastu päikest, silmad vidus,
vaatan-sillerdavad veed.
Kes küll karikakrail sidus
ümber õite kastekeed?
Ainult teile tehti need,
õrnemad mis klaasist.
Imetlen neid veel ja veel,
varavalgest saati.
(A.Lilbok)
Suvi läheneb iga päevaga sammhaaval sügisele ja alates septembrist
jätkuvad “Ajaringi” igakuised kokkusaamised Kanepi Seltsimajas algusega
kell 9.00 - 11. septembril, 16. oktoobril, 13. novembril, 11. detsembril.
Pühajärve Spa külastused aga toimuvad 2 korda kuus väljumistega
kell 8.45 - 04. septembril, 18. septembril, 10. oktoobril, 23. oktoobril, 06.
novembril, 20. novembril, 04. detsembril, 18. detsembril. Et koht bussis
Pühajärvele sõiduks oleks garanteeritud, soovitan osaluse registreerida
telefonil 56676704.
Ruhjale ja Karksi-Nuia meefestivalile sõidame 08.septembril kell 6.15.
Naudime suvesoojust kuniks jätkub ja meeldiva taaskohtumiseni septembris!
Meedi Haabma

Linetantsurühma Kanepi Kantri kolmas
suvepidu
Tantsurahvas ei saa ka suvel
olla tantsimata ja veel niisugusel
ilusal suvel. 28. juulil toimuski,
järjekorras juba kolmas, suvine
kantritantsude tantsimise päev
Jõksi järve ääres.
Sellest peost olid osa saama
oodatud
tantsijad
ja
nende
juhendajad üle Eesti. Kõige
arvukamalt oli seekord osavõtjaid
siiski Lõuna-Eestist.
Esindatud
olid Otepää, Tartu, Krootuse,
Himmaste, Räpina, Parksepa, Nõo
tantsurühmad ja paar tantsijat ka
Tallinnast. Esimesel suvekantripeol,
mis toimus 30. juulil 2016, oli
osavõtjad arvukalt ka Lääne- ja
Põhja-Eestist. Tantsude arv, mida
ära tantsime, on ikka samaks jäänud.
75 tantsu on meie tantsulistis olnud
kõigil kolmel peol. Meie pidudel on
rühmad saanud esineda ja ennast
seeläbi tutvustada.
Alati oleme ka mõne uue
linetantsu juurde õppida kogenud
juhendajate eestvõttel. Seekord
mõtlesime, et õpime tantsu hoopis
teistsugusest tantsustiilist. Meie
rühma ühine soov oli õppida
flamenkot. Tantsuõpetajaks oli
Elvas flamenkot õpetav Anne. Ta
oli vaeva näinud, et kohandada
üks tore tants, kus käte ja jalgade
üheaegse liikumise kokkuviimine
oleks meie jaoks jõukohane. Tants
ja muusika olid tõesti nauditavad ja
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tore oli õppida ka midagi teistsugsut.
Tantsurahvas peab alati lugu heast
naljast. Ka seekord veendusime, et
meie hulgas on inimesi, kes oskavad
ja viitsivad seda teha. Meie pidude
kordaminekule on alati kaasa
aidanud ümbritsev kaunis loodus ja
ka ilm. Lõõskav päike, mis on selle
suve kaaslane olnud, peitus viisakalt
pilvevine taha ja lasi meil hoogsalt
kõik tantsud ära tantsida.
Kõik, kes meie korraldatud
peost osa võtsid, jäid väga rahule.
Nii jäigi meile tunne, et peame uuel
suvel jälle suvekantri korraldama.
Tänusõnad kuuluvad Liivi Kodasele,
kes valmistas maitsva supi ja
muu suupärase, sest nii pika peo
puhul läheb kõht ikka tühjaks küll.
Peo õnnestumisse andsid oma
panuse Kanepi Seltsimaja, Kanepi
Vallavalitsus ja loomulikult meie
oma rühma juhendaja Marika
Drenkhan ning tatsijad Maie
Koorm, Tiina Kukk, Merike Luts,
Sirje Lattik, Sirje Salundi, Vaike
Meesak, Tiia Urm, Eda Tarend.
Aitäh kõikidele tantsijatele, kes
tulid kohale lähedalt ja kaugemalt!
Uute kohtumisteni!
Kanepi Kantri tantsijate nimel
Eda Tarend

Kanepi Seltsimaja kollektiivides osalevad isetegevuslased,
sündmustel osalejad ja muud
külalised on aastaid unistanud
sellest, et parklast majja kuiva ja
puhta jalaga pääseks. Tänaseks
on see unistus täitunud ja seda
rõõmu tähistasime avamispäevaga
5. augustil. Juba kell 11 algasid
rahvusvahelise tantsupäeva „Tants
teeb südame rõõmsaks“ proovid
Maria Drenkhani juhtimisel. Kohale
oli tulnud ligi 200 tantsijat Lätist
ja Eestist, osalenud rühmad ja
juhendajad:
Zives Virpuli - Larija Lazdane
Salaspilsi tantsijad - Regina
Grebežniece
Tutitriinud - Eve Jänes
Kose valla rühmad:
Madli,
Murueided ja Linda Malle
Lambassar
Nõo Vanatantsu Klubi - Made Ruul
Põlva Memmed -Helje Põvvat
Hõbeking - Asta Tamm
Hõbevalge - Jelena Nurk
Krookus - Aime Sabre
Ummamuudu - Merike Vaher
Vunkratas - Ere Rekker- Mägi
Sügiskulla Leedid - Maria Drenkhan
Päripidi - Maria Drenkhan

värvikate kostüümidega tantsijatelt
täitsid seltsimaja uue parkla.
Tänukirju jagus sel korral lisaks
osalenud tantsijatele ka neile,
kes publikus on tantsupäevi alati
nautinud ja oma kohalolekuga
toetanud.
Tantsurahvas jätkas seejärel
seltsimajas oma kokkusaamise
tähistamist.
Tegu
on
juba
traditsioonilise tantsusündmusega
ja alati on tore jälle kokku saada ja
omavahel muljeid jagada.
Samal ajal hakati parklas tegema
ettevalmistusi öökino näitamiseks.
Sõbrad Pedajamäe Külaseltsist
olid kohal ja ühiselt paigaldati
suur, täispuhutava raamiga 6x8m
ekraan parkla tiigipoolsesse äärde.
Täpselt kell 9 filmi näitamisega
alata ei saanud, sest päike oli veel
liiga kõrgel. Pisut kannatust ja
siis sai näha kahte filmi: laste-ja

koguperefilm „Koletis Pariisis“ ja
Norra komöödia „Kummivilin 2
Jääralli“. See oli esimene välikino
katsetus ja kuna tundus, et rahvale
meeldis, plaanime kindlasti sellist
näitamist korrata.
Nagu näha saime lisaks
parklale endale juurde ka toreda
platsi
erinevate
sündmuste
korraldamiseks.
Suur tänu kõigile kes tantsupäeva
õnnestumisele kaas aitasid: Tauno
Pettai, Linda Jalas, Liisi Jalas, Jaan
Jalas, Merike Klemmer, Tuulike
Mölder, Kanepi Õpilasmalev, Siret
Konsa, Margus Veskemaa, Kanepi
Gümnaasium, Urmas Kivirand,
Kanepi Aiand, Kanepi Vallavalitsus,
tantsurühm „Päripidi“.
Marju Jalas
Kanepi Seltsimaja

Kell 16.00 tervitasid kõiki
peolisi Kanepi Seltsimaja juhataja
Marju Jalas, Kanepi vallavanem
Andrus Seeme ja tantsujuht Maria
Drenkhan.
Pea kolme tunni jagu säravaid
etteasteid kauni muusika saatel,

Eesti Vabariik 100

Kogugem loodusrekordeid!

Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tähistamiseks
kutsub Nargenfestival Eesti rahvast meie riigi
taasiseseisvumispäeva eelõhtul ÜHESLAULMISELE.
See on kaheosaline pidu, mille esimeses osas “Laulu
võim” saab Eesti Vabariigi sajandaks sünnipäevaks
laulda sada minutit järjest. Lauldakse teada-tuntud
lihtsaid laule armastatud näitlejate, lauljate ja kooride
seltsis. Esimeses osas on eeslauljateks Jaan Tätte,
Evelin Võigemast, Eeva Talsi, Lauri Õunapuu, Priit
Võigemast, Maria Listra, Hele Kõrve, Jan Uuspõld,
Mait Malmsten, Marta Laan, Liina Vahtrik, Riina
Maidre, Jaan Pehk, Jarek Kasar, Tiit Kikas, Arno
Tamm, Kihnu Virve, Andero Ermel, Kadri Voorand
ja Estonian Voices.
Õhtu teises osas “Sajandi sumin” saab kaasa
laulda koos mitmete eesti bändidega – Curly Strings
ja Estonian Voices, Singer Vinger, Metsatöll, Vaiko
Eplik, Miljardid, Smilers, Karl-Erik Taukar Band,
Estraadiraadio koosseisus Kaire Vilgats, Ivo Linna ja
Tõnis Mägi.
Kunstiline juht Tõnu Kaljuste.
Otseülekanne ETVs.
Üritus toimub Tallinna lauluväljakul 19. augustil
kell 19. Orienteeruv lõpp kell 00.30

2013. aasta Postimehe Arteri jõulunumbris esitlesin oma
25 loodusrekordit. Seal oli igasugust põnevat: küll 134aastane
ebapärlikarp, küll 35 aastat puus püsinud hiireviu pesa, küll
maailma ilusaim metsisemäng Majakivil, 7 kilomeetrine
käik kivilt-kivile Juminda poolsaare läänerannas ehk Eesti
pikim kividega rannalõik, Eesti pikim, 14 kilomeetrit pikk
Neeruti-Porkuni oosistik ja muud erilised nähtused.
Nüüd olen tulnud mõttele hakata sarnaseid loodusest
leitud rekordeid koguma üle Eesti, mille lõpptulemuseks
võiks olla teos „Meie Loodusrekordid”. Seega, kel on
põnevaid loodusest leitud rekordeid, võiks need üles
tähendada ja ära vormistada. Ühe rekordi täpne kirjeldus
võiks olla 10 kuni 20 lauset pikk ja nii hea jutujooksuga, et
võib otse raamatusse minna. Rekordi nimi peab kajastuma
saadetava faili nimes, näiteks Majakivi_metsisemäng.
Soovituslik on foto, kus rekordi nimi peab samuti kajastuma
faili nimes, näiteks Letipea_Ehalkivi. Ja kohustuslik on
kaastöö autori nimi, kes läheb raamatusse kui kaasautor.
Saadetavad loodusrekordid palun vormistada Wordis,
doc või docx failiformaadis ja saata need allakirjutanule
aadressil: marek.vahula@online.ee Kõik rekordid, mis on
ka tegelikult rekordid, pääsevad raamatusse ! NB Telefoni
teel rekordeid vastu ei võeta !
Marek Vahula
bioloog

ALEN
VEZIKO
Suvelõpukontsert
Kanepi Aiandi lillesaalis
26. augustil kell 18.00
Pilet eelmüügist (Kanepi aiandist) 8€
Kontserdipäeval 10€
Lapsed kuni 6a (k.a) tasuta

Kanepi Teataja
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Sünnid

Kanepi valla sündmuste kalender august - september 2018
Rohkem infot www.kanepi.ee
Aeg
August
18.08 kell 12.00
18.08 kell 19.00
18.08 kell 20.00
19.08 kell 10.00
19.08 kell 12.00
19.08 kell 19.00
19.08 kell 20.00
20.08 kell 8.00
20.08 kell 11.00
24.08 kell 19.00
26.08 kell 18.00
30.08 kell 20.00

Sündmus

Toimumiskoht/
Korraldaja

5. Lõõtsapidu Valgjärvel
Etendus „Pagulased“
Etendus J. Puusepp „Kukk“
Ökofestivali perepäev-laat
Kooraste rahvatriatlon
Etendus „Pagulased“
Etendus J. Puusepp „Kukk“
Lipuheiskamise tseremoonia Kanepi Vabadussamba juures
Taasiseseisvuspäeva jalgrattamatk. Algus Kanepi kirikuplatsilt.
Kontsert LAURA VALS ja WINDMILLERS
Suvelõpukontsert, ALEN VEZIKO
Talukontserdite sari “Mis kuradi kohas ma elan?” Birgita
Murutar ja Paul Neitsov

Valgjärve
Eesti Maanteemuuseum
Alle-Saija teatritalu
Karilatsi
Kooraste
Eesti Maanteemuuseum
Alle-Saija teatritalu
Kanepi
Naiskodukaitse/
Kanepi seltsimaja
Tuuliku talu, Saverna
Kanepi Aiandi lillesaal
Alle-Saija teatritalu

September
8.09

Suvelõpusimman LÕÕTSAVÄGILASTEGA

Jõksi laululava

22.09 kell 18.00

Mustlasansambli MALJARKA tantsuetendus

Alle-Saija teatritalu

23.09 kell 10.00

Mihklilaat

Saverna

Emili Hausenberg
(Valgjärve)
Luise Kruus
(Jõehara)
Marleen Vosmi
(Erastvere)
Ron Vessmann
(Kanepi alevik)
Markkus Hausenberg
(Pikareinu)
Loore Kubo
(Magari)

info@kaebusabi.ee
LAHENDAB KÕIKI
PROBLEEME!
Kirjuta
julgesti.
Meie
tegevusvaldkonda
kuuluvad:
võlanõuded
raha
kätte
saamine, laimuga võitlemine selle lõpetamine, kohtuhagid
- nende koostamine, igasugune
lepitamine - oma kliendi kasuks,
kokkulepete saamine – lepingud –
minimeerimaks võimalikke riske
ka EL väljas. Tegeleme igasuguste
segaste olukordadega, mis vajavad
klaarimist nagu põhjendamatud
nõuded sinu vastu jne.
Kaebusabi
kui
teenus
on loodud ebaõigluse all
kannatanutele nende aitamiseks
ning kaitseks.
Aitame
oma
klientidel
lahendada olukordi, mis neile
moraalselt üle jõu käivad või
millega
toimetulekuks
neil
napib ressursse ja energiat, aega,
sidemeid või teadmisi.

KUULUTUSED

KORSTNAPÜHKIJA
HEITI PAVLOV

OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 50 45 215, 51 45 215,
info@est-land.ee

* KORSTNAPÜHKIMISTÖÖD
* KÜTTESEADMETE REMONT ja KAAMERAUURING
* KORSTNAPITSIDE REMONT
* KORSTNAPLEKKIDE PAIGALDUS
* OHTLIKE PUUDE LANGETAMINE

Tel: 5070 778, 7974 397; e-mail: rossi.teenus@gmail.com
Saverna, Põlvamaa 63418

Kiviraiduri teenused
PALU KIVI OÜ
Hauakivid, hauaplaadid,
tasapinnad, seinaplaadid.
Kivide lõikamine, lihvimine.
Info tel. 5107312
www.palukivi.ee
Asume Rõngu-Otepää 8. km-l

AKNAD
UKSED
VÄLISUKSED
LÜKANDUKSED

glasaken.ee

Ostame
metsamaad,
raieõigust ja
metsamaterjali

Janar Reiljan
Tel. 5071800
janar@metsahalduse.ee

Kanepi
Teataja

Kanepi vallavalitsuse ja volikogu ajaleht
Toimetuse aadress:
Turu põik 1, Kanepi, 63101 Põlvamaa.
Toimetaja: Merike Luts

Järgmine leht ilmub septembris 2018.
Täname kõiki abilisi ja kaasautoreid.
Artiklid ja ettepnaekud palume saata e-postile:
kanepi.teataja@gmail.com

Õnnitleme!

Sünnipäevad septembris
85

Elle-Maie Kärsin
19.09.1933 (Rebaste)

80

Olev Kruus
25.09.1938 (Prangli)
Helgi Ruusmäe
29.09.1938 (Kooli)
Malle Järv
29.09.1938 (Hurmi)

75

Anne-Mare Zupping
08.09.1943 (Pikajärve)
Külli Tiisler
16.09.1943 (Kanepi alevik)
Jaak Leis
26.09.1943 (Peetrimõisa)
Toivo Lodi
28.09.1943 (Sirvaste)

70

Eevi Kont
01.09.1948 (Valgjärve)
Ene Kalda
02.09.1948 (Krootuse)
Timar Haljaku
03.09.1948 (Karste)
Enn Lokk
21.09.1948 (Magari)
Tiina Enno
23.09.1948 (Maaritsa)
Eha Drenkhan
29.09.1948 (Põlgaste)

65

Enn Arras
06.09.1953 (Lauri)
Evi Jahu
08.09.1953 (Saverna)
Arno Troon
09.09.1953 (Häätaru)
Milvi Patrael
12.09.1953 (Kanepi alevik)
Vaike Leib
24.09.1953 (Kanepi alevik)
Meinhard Aljes
27.09.1953 (Põlgaste)
Külli Külm
27.09.1953 ( Põlgaste)



MÄLESTAME

Elsbet As
26.02.1924-10.07.2018
(Krootuse)
Endel Pehk
27.09.1941-20.07.2018
(Sulaoja)
Heldur Iisma
15.05.1930-24.07.2018
(Karste)
Vilma Ratasepp
14.02.1930-28.07.2018
(Närapää)
Mati Uibo
05.06.1966-28.07.2018
(Kanepi alevik)
Ülo Tiisler
18.10.1951-02.07.2018
(Kanepi alevik)
Veiko Riho
17.03.1975-18.05.2018
(Häätaru)
Andres Namm
22.05.1957-08.06.2018
(Erastvere)
Regina Kokk
25.07.1925-30.06.2018
(Ihamaru)
Helju Kõrran
02.09.1935-12.06.2018
(Kooraste)
Irja Sonne
30.06.1964-11.06.2018
(Krootuse)
Aino Sohar
27.10.1924-03.08.2018
(Põlgaste)



Tehniline teostus:
tel 5649 5252
kalurileht1@gmail.com
www.kalurileht1.ee

