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28.oktoobril on üleminek talveajale
Tunnustati Põlvamaa 2018. aasta tublimaid ettevõtjaid
5. oktoobri õhtul jagati Kanepi
Aiandis toimunud pidulikul
vastuvõtul Põlvamaa 2018. aasta
ettevõtlusauhinnad. Tunnustuse
saajate hulgas oli kaks Kanepi
valla ettevõtet: E-Sahver OÜ ja
Kanepi Aiand OÜ.
Ettevõtteid tunnustati neljas
kategoorias: Ettevõtluse Edendaja,
Tõusev Täht, Põlvamaa Pärl ja
Põlvamaa Mastimänd.
Ettevõtluse
edendaja
on
üksikisik,
ettevõte,
asutus,
organisatsioon või omavalitsus,
kes on oma tegevusega otseselt või
kaudselt aidanud kaasa Põlvamaa
ettevõtluse arengule.
2018.
aasta
ettevõtluse
edendaja
Põlvamaal
on
puidutöötlemise ja mööblitootmise
kompetentsikeskuse
Tsenter
käima lükanud ning värskelt
uutele väljakutsetele vastu astunud
Kalev Kaarna, kes on piirkonna
ettevõtluse arendamisele kaasa
aidanud pakkudes Tsentri kaudu
nii tootearenduslikku tuge kui
organiseerides erinevaid koolitusi.
Tõusev Täht on ettevõte või
ettevõtja, kes on oma tegevuses
keskkonnasõbralik ja innovaatiline
ning käivitanud uue tegevuse
(toote/teenuse) või protsessi.
2018. aasta tõusev täht on 2017.
aastal loodud ettevõte E-Sahver
OÜ. E-Sahvri mõte on, et inimene
ei pea enam enda sügavkülmikusse
talvevarusid koguma. Iga soovija
saab juba kevadel E-Sahvri
veebikeskkonnas
broneerida
metsaannid ja aiasaadused, mida
ta talve jooksul tahab tarvitada.

Margus Vahtramäe, Kanepi Aiand OÜ.

Seejärel varuvad ettevõtte taga
olevad vennad Martin ja Indrek
Haavistu need kokku, puhastavad,
pakendavad ja kiirkülmutavad.
Vajalik kraam saadetakse Tartusse
ja Tallinnasse külmakulleriga.
Põlvamaa Pärl on ettevõte või
ettevõtja, kes on tuntud väljaspool
maakonda ja on oma tegevusega
märgatavalt panustanud Põlvamaa
kui
sihtkoha
atraktiivsuse
tõstmisse.
2018. aastal on Põlvamaa Pärl
tänavuse
ettevõtlusauhindade
üleandmise peokoht - Kanepi
Aiand OÜ, mis on üle-eestiliselt
tuntud oma istikute valiku ja
haljastuslahenduste
poolest.
Sel aastal tähistab ettevõte 25.
tegutsemisaastat ja selle puhul on
Aiandis toimunud tavapärasest
suuremal hulgal mitmeid laiemale
avalikkusele suunatud sündmusi.
Kanepi Aiand on stabiilne, aga
samas pidevalt arenev perefirma,
mis annab tööd ca kümnele

VALLAVANEMA
VEERG

Indrek ja Martin Haavistu, E-Sahver OÜ. Fotod:
Põlvamaa Arenduskeskus

inimesele, lisaks hooajatöölised.
Kanepi Aiand on ka aktiivne
osaleja teadus- ja arendustegevuse
projektides
(sordiaretus,
sordivõrdlused,
liigpõhised
katsed jne). Lisaks tehakse tihedat
koostööd Eesti Maaülikooliga.
Põlvamaa Mastimänni tiitliga
tunnustatakse ettevõtet, mis on
tegutsenud üle viie aasta, kus töötab
vähemalt 10 inimest, on oluline
piirkonnale/vallale ning mis on
edukas, stabiilne ja jätkusuutlik.
2018. aasta mastimänd on
ettevõte Kagureis OÜ (Pesa
hotell & restoran), mis on
Põlvamaal tegutsenud üle 25 aasta.
Selle aja jooksul on ettevõttest
saanud tunnustatud majutus- ja
toitlustuskoht piirkonna külaliste ja
kohalike inimeste jaoks. Pesa hotell
on koostööpartner mitmele Põlva
kandi ettevõttele. Pesa Cateringi
omakandi road ja kõrge kvaliteet
loovad tuntust Põlva maakonnas ja
kaugemalgi. Juba mitmeid aastaid

on hotellil rahvusvaheline Rohelise
Võtme märgis. See tähendab, et
keskkonnasäästlikkuse põhimõtted
on ettevõttes au sees. Viimase
paari aasta jooksul on hotell palju
uuenenud
–
päikesepoolsele
fassaadile
on
paigaldatud
päikesepaneelid ja 2018. aasta
septembris valmis minispaa Sõstar.
Tänavu tunnustati ettevõtjaid
klaasist taiestega, mille on loonud
äsja pealinnast Põlvamaale kolinud
klaasikunstnik
Eeva
KäsperRussak. Tunnustused andsid üle
Põlvamaa Omavalitsuste Liidu
juhatuse esimees Georg Pelisaar ja
Põlvamaa Arenduskeskuse juhataja
Aarne Leisalu.
2018. aasta parimad ettevõtjad
selgitas välja komisjon koosseisus:
Aarne Leisalu, Kuldar Leis ja Diana
Plakso (Põlvamaa Arenduskeskus);
Peeter Peedomaa (Peetri Puit
OÜ - Põlvamaa Mastimänd 2016)
ning Tomi Saluveer (Lõuna-Eesti
Postimehe majandusajakirjanik).
„Parimateks esitati 19 ettevõtetettevõtjat. Enim nominente
oli uute tulijate seast tõusva
tähe kategoorias. Hea meel
on, et ka tavakodanikud
märkavad ettevõtjate panust
ja
esitasid
kanditaate.
Nii
näiteks
oli
välja
toodud ettevõtteid, kes
on suurepärane tööandja
piirkonnas, mis maal on
eriti oluline või kes on
panustanud
kogukonna
arengusse ja ühissündmuste
korraldamisse.
Kiitust
väärivad ka need, kes julgevad
end ise esile tuua!” kirjeldas
selle
aasta
nominente
Põlvamaa Arenduskeskuse
ettevõtluskonsultant Diana
Plakso.
Põlvamaa
ettevõtjate
tunnustamist
korraldasid
ja rahastasid Põlvamaa
Arenduskeskus
ning
Põlvamaa
Omavalitsuste
Liit. Ettevõtjate tunnustamist
toetati
Euroopa
Liidu
Regionaalarengu Fondist.

Oleme märkamatult jõudnud
sügisesse ja selleaastane väga ilus
suvi on möödas. Sügisel teeme
ettevalmistusi talveks, algamas on
kütteperiood. Siinkohal soovitan
üle
vaadata
kütteseadmed,
ahjud,
pliidid,
korstnad
ja
vähimagi kahtluse korral kutsuda
korstnapühkija.
Aeg läheb kiiresti ja juba 21.
oktoobril saab haldusreformist
sündinud uus Kanepi vald
aastaseks. Tähistame üheskoos
valla sünnipäeva 20. oktoobril
Kanepi Gümnaasiumi võimlas.
Ühtpidi on aasta pikk aeg aga
samas ka lühike. Enamasti on
aastaga asjad paika loksunud,
kuigi on veel palju vaja teha, et
meie vald saaks just selliseks, kus
meil kõigil oleks hea elada ja
toimetada. Korrastamist vajab
jäätmemajandus, Kanepi alevikku
plaanime rajada jäätmejaama.
Tänaseks on selge plaan rajada see
järgmisel aastal. Peab pingutama
ja võimalusi otsima, et Kanepisse
tuleks tankla. Täna on inimestel ja
ettevõtjatel ikkagi suur mure kütuse
tankimisega, selleks peab sõitma
kaugemale.
Kindlasti
peab
jätkuvalt
tegelema ja panustama valla teede
hooldusesse ja remonti. Sellel
aastal sai kruusateid asfalteeritud
Põlgaste, Valgjärve ja Kanepi
kandis. Sellega peaks ka kindlasti
jätkama tulevatel aastatel. Väga
oluline on jätkata hajaasustuse
programmiga, paljudel on tekkinud
tee, vee ja kanalisatsiooni mured.
Seda näitas ka aktiivne taotlemine
sel aastal. Meil õnnestus rahuldada
üle 30 taotluse ja rahastada taotlusi
100 000.- € ulatuses. Usun, et
see on paljudele suureks abiks
ja majapidamistes saab edaspidi
kasutada kaasaegseid seadmeid.
Tuleb edasi liikuda ka valla asutuste
hoonete renoveerimisega. Kindlasti
ühe aastaga kõike ei jõua aga usun,
et mõne aasta pärast on Kanepi
Gümnaasiumile ja mõnele teiselegi
asutusele remondiga ring peale
tehtud.
Esimene aasta on üheskoos
ehitatud uut Kanepi valda. Teeme
seda koostöös edasi, koostöös
peitub jõud.
Soovin kõigile palju õnne uue
Kanepi valla esimese aastapäeva
puhul!
Andrus Seeme
Kanepi vallavanem
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VOLIKOGU JA VALLAVALITSUS
Kanepi Vallavolikogu istung 25.septembril 2018
Volikogu septembrikuu korraline
istung toimus 25. kuupäeval
Soodomal, Erastvere raamatukogukülakeskuses. Istungi eelselt andis
raamatukogu-külakeskuse juhataja
Tiiu Ziugmann volikogu liikmetele
ülevaate raamatukogu ajaloost ja
tegevusest tänasel päeval.
Volikogu istungi päevakorras oli
üheksa päevakorrapunkti. Esimese
päevakorrapunktina
otsustas
volikogu
anda
vallavalitsusele
loa sõlmida leping SW Energia
OÜ-ga kaugkütte võrgupiirkonna
opereerimiseks
Krootuse
ja
Saverna külades ning sellega
seonduvate pikaajaliste kohustuste
võtmiseks. Kuna nii Krootuse
kui Saverna katlamajad vajavad
suuremaid
investeeringuid,
kuulutas vallavalitsus käesoleva
aasta kevadel eelhanke Krootuse
ja
Saverna
võrgupiirkondades
kaugkütteoperaatori
leidmiseks.
Sooviavalduse esitas SW Energia OÜ,
kellega vallal on töökogemus Kanepi
aleviku kaugkütte võrgupiirkonna
opereerimisel. Lepingu sõlmimisega
võtab SW Energia OÜ endale
kohustuse võtta tasu eest rendile
Krootuse ja Saverna kaugkütte
taristu. Katlamajade opereerimise

üle andmine annab võimaluse
kasutada
ära
olemasolevaid
toetusmeetmeid katlamajade ja
trasside
rekonstrueerimiseks,
kaasata erainvestorit omaosaluse
katmiseks (omand jääb vallale).
Eesmärk
on
rajada
uued,
kaasaegsed, keskkonnasõbralikud
ning täisautomaatsed katlamajad
ja ühtlustada vallasiseselt vallas
asuvate katlamajade tehniline tase ja
ka soojusenergia hind.
Järgmisena võttis volikogu
vastu
Saverna
Hooldekodu,
Krootuse
Hooldekodu
ning
Põlgaste Pansionaadi põhimäärused
ning kinnitas samas ka Põlgaste
Pansionaadis, Saverna Hooldekodus
ja
Krootuse
Hooldekodus
üldhooldusteenuse
kasutamise
korra. Määruste vastuvõtmisega
ühtlustati
vallale
kuuluvates
hooldekodudes teenuse osutamise
kord.
Volikogu kinnitas Kanepi valla
2018. aasta esimese lisaeelarve.
Lisaeelarvega
täpsustatakse
põhitegevuse tulusid ja kulusid,
võetakse arvele sihtotstarbeliselt
eraldatud vahendid ja nende
arvel tehtavad kulutused. Samuti
viiakse eelarvesse sisse muudatused

investeerimistegevuses.
Eelarve
kogumaht suureneb 147 657 euro
võrra.
Olulise teemana oli volikogu
laual Kanepi valla arengukava
aastateks
2019-2026
esimene
lugemine. Arengukava hõlmab ka
valla eelarvestrateegiat aastateks
2019-2023. Esimene kord koostame
ühtset arengudokumendi ühinenud
vallale. Oktoobri alguses toimub
arengukava avalik tutvustamine,
oma panuse arengukava valmimisse
annavad volikogu komisjonid.
Volikogu istungi protokolli
ja
vastuvõetud
õigusaktidega
saab tutvuda valla kantseleis,
raamatukogudes
ning
elektrooniliselt Kanepi Vallavalitsuse
dokumendiregistris.
Järgmine volikogu istung toimub
16.10.2018 algusega kell 15.00
Valgjärve raamatukogus.

lapse seadusega tagatud õiguste
kaitse ja lapse heaolu kindlustamine
lapsevanemate toetamise ja lapse
kasvukeskkonna
mõjutamise
kaudu ning valla sotsiaaltöö ja
sotsiaalteenuste koordineerimine.
Pean oma töös oluliseks usaldust ja
meeskonnatööd. Sotsiaaltöö on töö
inimestega, peab olema paindlik
ja lähtuma inimeste vajadustest
ning leidma lahendusi ka siis, kui
tundub, et lahendust ei olegi. Minu
jaoks on oluline iga inimene. Leian,
et lisaks teadmistele, kogemustele
ja oskusele mõista inimesi ja nende
eluilma, toetub sotsiaaltöötaja
oma töös suhetele kõigi nende
inimestega, kellega ta koos töötab
või tööalaselt kokku puutub. See
aga eeldab koostööd kogukonnaga,
kolleegidega,
spetsialistidega
haridusasutustes, meditsiini- ja
korrakaitsesüsteemis ja kõigi teiste
vallaelanikega seotud asutustega.

Saverna külas lõppes reoveepuhasti rekonstrueerimise projekt.
Projekti raames on rajatud 387 meetrit uut veetorustikku, mis on vajalik
reoveepuhasti teeninduseks, renoveeritud on reoveepuhasti ja biotiik.
Käesolevaks ajaks on lõpetatud kõik ehitustööd kaasa arvatud taastamis- ja
haljastustööd.
Projekti käigus valmis uus kaasaegne kompaktpuhasti koos vajalike
mahutite ja äravoolutorustikega, reoveepuhasti töö automatiseerimiseks on
rajatud hoone, kus asuvad puhurid, automaatvõre ja elektri ning automaatika
seadmed. Renoveeritud sai 1600 m2-ne biotiik ning reoveepuhasti
teeninduseks vajalik sissesõidutee.
Projekti maksumuseks ilma käibemaksuta kujunes 180 440 eurot, millest
suurema osa rahastas Keskkonnainvesteeringute Keskus summas 135692
eurot. Kanepi Vallavalitsus panustas omalt poolt projekti valmimisse 50 000
euroga ning ülejäänud summa 4 132 eurot tasub OÜ Saverna Teenus.
Projekti valmimisele aitasid kaasa Keskkonnainvesteeringute Keskus,
ehituse poole pealt Wesico Project OÜ, projektijuht Aivar Käis ja teised
tublid ehitajad; järelevalve poolt OÜ Infragate, esindaja Harri Terase.
Reoveepuhasti projekteeris Keskkond ja Partnerid OÜ, esindajad Siim
Sibul ja Lauri Aim. Kohapeal koordineerisid projekti OÜ Saverna Teenus
juhatuse esimees Vahur Vaasa ning tegevjuht Urmas Laanemaa.
Urmas Laanemaa
OÜ Saverna Teenus
tegevjuht

Kaido Kõiv
Kanepi
Vallavolikogu
esimees

A-kategooriaga hinnatud
perearstikvaliteet Kanepis

Kanepi Vallavalitsuse sotsiaalnõunik ja
lastekaitsespetsialist Terje Lihtsa
Alates
käesoleva
aasta
jaanipäevajärgsest
nädalast olen ametis Kanepi
Vallavalitsuses sotsiaalnõunik /
lastekaitsespetsialistina.
Olen sündinud ja kasvanud
Tartus. Minu suguvõsa juured
on emapoolse vanaisa kaudu
Põlvamaal, siin veetsin lapsepõlves
koolivaheajad
ja
nädalalõpud
- seetõttu tuli keskhariduse
omandamise järel kindel otsus:
tahan oma elu siduda just
Põlvamaaga. Elan endise VastseKuuste valla Karilatsi külas, nüüd
siis Põlva vallas. Minu peres on neli
last, kellest kolm täisealised ja neljas,
11-aastane pere pesamuna. Lisaks
olen uhke vanaema 5-aastasele
poisslapsele.
Sotsiaaltööalase kõrghariduse
omandasin ajal, mil töötasin
Tilsi
Lastekodus
kasvatajana.
Asendushooldusel olevate laste
paremaks mõistmiseks ja iseenda
tööalase
arengu
toetamiseks
õppisin Tallinna Ülikooli Rakvere
Kolledžis
sotsiaalpedagoogikat.
Seejärel töötasin Vastse-Kuuste
vallas sotsiaalnõunikuna ja kuni
jaanipäevani haldusreformijärgses
Põlva vallas sotsiaaltööspetsialistina.
Käesoleva aasta suvel lõpetasin
magistratuuri
Tartu
Ülikooli
sotsiaaltöö
ja
sotsiaalpoliitika
õppekaval.
Minu ametikoha põhieesmärgiks
Kanepi vallas on ametijuhendi järgi

Saverna külas lõppes reoveepuhasti
rekonstrueerimise projekt

Hindan kõrgelt oma kolleege,
sotsiaaltööspetsialiste Tiia Urmi,
Küllike Kaldojat ja Riina Marranit.
Nende teadmised, kogemused,
kohalike
inimeste
ja
olude
tundmine ning suur pühendumus
oma kogukonna heaolule on minu
töös suureks tööalaseks toeks. Väga
positiivseks pean, et suuremas
vallas on varem üksi tööd teinud
sotsiaaltöötajal nüüd kolleegid,
teised sotsiaaltöötajad, kellega
tööalaste teemade üle arutleda –
tal on meeskond, kellele toetuda.
Üheskoos leiame igale murele
lahenduse.
Olen
tänulik
toetavale,
positiivsele
ja
sõbralikule
meeskonnale Kanepi Vallavalitsuses,
kes on aidanud mind töösse sisse
elada ja kes tõesti hoolivad väga
oma valla arengust ja vallaelanike
heaolust.
Selleks,
et
aidata
teisi,
peab hoolima iseendast. Minu
energiaallikaks on minu perekond,
meie ühised tegemised ja koos
veedetud aeg. Lapsepõlvest on
kujunenud harjumus võtta osa
erinevatest põnevatest üritustest,
käia loodusmatkadel ja lugeda
raamatuid – koos oma perega
püüan neiks tegevusteks ikka aega ja
võimalusi leida.

Perearst Vaike Meesak ja Kanepi
Perearstipraksis said käesoleval
aastal väärika tunnustuse osaliseks.
Nimelt pälvis meie perearstipraksis
ja perearst Eesti Perearstide Liidu
poolt jagatava kõrgeima auhinna:
A-kategooria tasemel hinnatud
tunnustuse
töö
kvaliteedis,
korraldamises ja läbiviimises nii
vormis kui sisus. Vastavat tunnustust
määratakse igal aastal soovi
avaldavatele
perearstikeskustele,
kuid mitte kõiki ei pärjata kõrgeima
A tasemega - selliseid praksiseid on
Eestis tegutsevate perearstide seas
vaid umbes 10%. Kontrolli läbiviiv
hindajate paneel jälgib nii töö
sisulist kui ka vormilist poolt, ehk
vastavust digitaalsetele uuendustele,
tegutsemist krooniliste haigete
järelvalvega, stabiilsust ja kvaliteeti
töö korraldamises ning muude
määratletud normide täitmist.
Esmakordselt
sai
kõrge
tunnustuse ka Kanepi perearst Vaike
Meesak, kes ise koos meeskonnaga
aga suurt erinevust oma igapäevases
töös ei näe: kliente teenindatakse

ja patsiente ravitakse alati ühtviisi
vastutustundega, seda nii eelnevatel
kui järgnevatel aastatel, oma
tööd tehakse ikka lugupidamise
ja armastusega. Moodsa areneva
digitaalmaailmaga
kaasaskäimist
peavad nad aga hädavajalikuks, sest
just see lubab muuta teenindust
mugavamaks ja efektiivsemaks
kõikidele
osapooltele.
Nõnda
on viimastel aastatel ellu viidud
uuendusi ja parendusi oma töö
vormis, kuid kvaliteetset hingestatud
meditsiini on alati tehtud sama
uhkustundega. Küll aga näevad
Kanepi perearst Meesak ja pereõed
Tagel ning Paumets A-kategooria
laureaatideks olemises täiendavat
motivatsiooni
käimaks
kaasas
meditsiini üha muutuva olemusega
ja enese pideva arendamisega.
Vaike Meesak: „Suured tänud
aga esitan eelkõige igale oma
nimistu inimesele, kelle usaldus on
hindamatuks väärtuseks igapäevases
töös ja kes samuti väärivad seda
kõrget tunnustust!“

Terje Lihtsa

Kanepi Vallavalitsus ootab taotlusi mittetulundusliku
tegevuse toetamiseks
Mittetulundusliku tegevuse toetamise eesmärgiks on ettevõtlikkuse, kodanikualgatuse, ühistegevuse ja
kogukondade üldise arengu toetamine ning harrastuskultuuri kunstilise taseme, järjepidevuse ja mitmekesisuse
hoidmine.
Toetust võib taotleda mittetulundusühing või sihtasutus. Erandkorras võib toetuse taotleja olla eraisik või
seltsing. Toetatakse tegevusi, mis toimuvad Kanepi vallas, on suunatud Kanepi valla elanikele, tutvustavad Kanepi
valda laiemale üldsusele või on muul viisil seotud Kanepi vallaga ning vastavad valla arengukavale.
Taotlusi ootame 1. novembriks aadressile vald@kanepi.ee
Kanepi valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise kord ja taotlusvorm on kättesaadavad
valla kodulehel www.kanepi.kovtp.ee

Kanepi Perearstipraksis Piia Tagel, Vaike Meesak, Tiina Paumets .
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INFO
Tunnustagem kodanikuühiskonna parimaid!
SA Põlvamaa Arenduskeskus
ja
Põlvamaa
Omavalitsuste
Liit kuulutavad välja avalikud
konkursid
kodanikuühiskonna
2018. aasta Põlvamaa parimate
tegude ning tegijate leidmiseks.
Tunnustamise kategooriad:
1. Aasta kodanikuühendus –
tunnustatakse ühingut, kes on 2018.
aastal silma paistnud kohaliku elu
edendamisega ja on ellu kutsunud
kohalikke inimesi kaasavaid üritusi
ning muid kogukonda elavdavaid/
abistavaid projekte, teeb koostööd

teiste organisatsioonidega ning on
tuntud ja hea mainega kohalike
elanike seas.
2. Põlvamaa Sädeinimene –
tunnustatakse initsiatiivikat isikut,
kes tegutseb mittetulunduslikus
organisatsioonis ja on oma tegevusega
2018. aastal silma paistnud ning kaasa
aidanud oma piirkonna, maakonna
või valdkonna positiivsele arengule.
3.
Aasta
vabatahtlik
–
tunnustatakse
isikut,
kes
on
2018. aastal aktiivselt osalenud
vabatahtlikus tegevuses, st teinud tasu
saamata tööd mõne organisatsiooni,

küla, piirkonna või valdkonna heaks.
4.
Aasta
kodanikualgatus
–
tunnustatakse
isikut
või
organisatsiooni, kelle algatus mõjutas
2018. aastal oluliselt maakonna
kodanikuühiskonda
(projekt,
sündmus, teenus vms).
Ühte kategooriasse võib esitada
ka mitu kandidaati.
Korraldajatel
on
õigus
küsida
kandidaatide
kohta
lisainformatsiooni, vastava kategooria
auhinda mitte välja anda, neid ümber
jagada ja anda välja eripreemiaid.

Konkursi komisjoni kuuluvad
SA Põlvamaa Arenduskeskuse, MTÜ
Põlvamaa Omavalitsuste Liidu, MTÜ
Põlvamaa Partnerluskogu, MTÜ
Piiriveere Liideri esindajad ja eelmise
aasta konkursi üks võitjatest.
Konkursi tulemused tehakse
teatavaks 30. novembril 2018
toimuval tunnustusüritusel.
Kandidaadi esitamisel peab olema
kirjas järgnev informatsioon:
• esitaja andmed (nimi, telefon,
e-posti aadress);

• esitatava kandidaadi andmed (isiku/
organisatsiooni nimi);
• esitatav kategooria;
• selgitus, miks just see kandidaat või
kandidaadid esitatakse;
• lisada võib kandidaadi kohta
esitamist toetavaid lisamaterjale
(fotod, artiklid jms).
Kandidaatide ankeedid palume
esitada hiljemalt 25. oktoobriks
2018 e-postile kaisa.tammoja@
polvamaa.ee.

HARIDUS
Õpetaja Tähte Tagel hariduse elutöö preemia laureaat

Kanepi vald tunnustas haridustöötajaid
1. HARIDUSE ELUTÖÖ PREEMIA – TÄHTE TAGEL (Kanepi Gümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja)
2. AASTA ÕPETAJA – KRISTEL UIBOUPIN (Kanepi Gümnaasiumi füüsikaõpetaja)
3. AASTA NOOR ÕPETAJA – CHRISTINE KATTAI (Kanepi Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja)
4. AASTA HARIDUSE SÕBER – INGE TAMM (Saverna Lasteaed Sipsik direktor)
5. AASTA HARIDUSE TEGU – SAVERNA KIIGEPLATSI RAJAMINE,
			
KANEPI GÜMNAASIUMI RONIMISSEIN
Märkimisväärsete tulemuste eest oma töös väärisid tunnustamist:
Nominendid
SIGRID MALLENE
Aasta õpetaja:
SAIMA SALOMON
Ly Pähn
MARIS ADER
Karin Valdas
Ivi Luht
Kai Lilleoja
Maris Ader

Kristel Uiboupin
Aasta noor õpetaja:
Christine Kattai
Irja Kivimägi
Aasta hariduse sõber:
Inge Tamm
Vaike Komissarov

KANEPI GÜMNAASIUM

Aktiivne kooliaasta algus Kanepi Gümnaasiumis
Põlvamaa koolinoorte maratonijooks 2018 toimus 20. septembri
sombusel hommikul, kui Kanepi
Gümnaasiumi staadionile kogunes
30
jooksusõpra
4.-11.klassini.
Eesmärk oli läbida 200 meetriste
jooksusprintidega 42 195-meetrine
maratonidistants.
Katkematult
joosti 2 tundi ja 37 minutit. Meeleolu
staadionil oli lustakas, sõbralik ja
ühtehoidev. Aitäh kõigile vahvatele
ja lustakatele osalejatele!
24. septembril tähistasime
sügise saabumist AIAPEOGA.
Meie vahvad 1.-4. klasside õpilased
tõid kooli põnevaid sügisseadeid,
aedviljadest
„nunnusid“
ja
„vigureid“. Näitusepinnast kippus
puudugi tulema. Peo esimeses pooles
meisterdasid õpilased klassides
kartuli- ja tõruloomi, aedviljadest
vitamiinivardaid, õunapannkooke
või valmistusid etteasteteks. Pidu
lõppes tempokate mängudega –
Puuviljasalat,
Kartulikotijooks,
Tomatiralli. Omavalmistatud toit
maitses hästi. Meeleolu lisasid

sügiskostüümides õpilased. Täname
vanavanaema
Leilit
maitsvate
pannkookide küpsetamise eest.
Sügis on tore!

gümnasistid tutvusid õpetajatööga
ja andsid traditsiooniliselt terve
päeva ainetunde. Aitäh noortele
õpetajatele! „Oli lahe koolipäev,“
arvasid kõik.

27.
septembril
toimus
liikumisnädala raames pallimängude
turniir. Osales viis võistkonda 6. - 9.
klassini ja õpetajate tiim. Mängiti
pioneeripalli kohandatud reeglitega.
Mängud pakkusid häid emotsioone
nii osalejatele kui ka kaasaelajatele.
Kõige osavamad ja võimsamad
pallurid olid 8. klassis. Aitäh
mängijatele ja publikule!
27.septembril said 11. ja 12.
klassi õpilaste valvsa pilgu all
vastuvõetud värsked gümnasistid.
Meie rebased olid terve päeva oma
“jumalate” käsutuses ja päeva lõpuks
võeti nad ametlikult gümnaasiumi
vastu. Edu neile kooliteel!
5.oktoobril tähistati õpetajate
päeva.
Kanepi
Gümnaasiumi

Gümnasistidest õpetajad õpetajate
päeval. Foto Andre Kaljumäe

Õpetaja Tähte Tagel töötab
Kanepis Gümnaasiumis (varem
keskkool) alates 1976. aastast eesti
keele ja kirjanduse õpetajana.
Õpetaja Tähte on laste poolt aastaid
armastatud õpetaja, kes suhtleb iga
õpilase ja vanemaga lugupidavalt,
ta mõistab inimeste erisusi ning on
õpetanud ja õpetab heaks inimeseks
olemist kõigile. Ta on olnud ja on
väga hea klassijuhataja. Tema käe
alt on tulnud 2 põhikooli lendu
ja 3 gümnaasiumi lendu, kellega
tal on säilinud tihe side ka pärast
lõpetamist. Tema õpilased on
edukalt sooritanud nii põhikooli
kui gümnaasiumi riigieksameid.
Aastast 1997 kuulub vabariiklikku
riigieksamite hindajate komisjoni.
Õpetaja Tähte rahulik ning
tihiti humoorikas õpetamisstiil on
sobinud erinevate ajastute õpilastele.
Tema õpilased oskavad väärtustada
meie ilusat emakeelt ning nad ei
kahtle eesti keele ja kirjanduse rollis
haritud inimesteks kujunemisel.
Tähte on isiksusena õpilasi innustav
ja õppeprotsessile loovalt lähenema
suunav. Tema õpilased on toonud
välja, et ta oskab teha huvitavaid
töid, valida kirjandite teemad nii,
et need lausa kutsuvad kirjutama.
Õpilastele meeldib arutleda koos
õpetajaga
nii
kirjandusteoste
kui ka päevasündmuste üle.
Kindlasti leiab ta näidetena seoseid
igapäevaelust
ja
suhtlemisest.
Ta on vastutulelik ja otsustamist
õpetav õpetaja, kes armastab
arutleda, teha meeskonnatööd.
Õpetaja on aldis kõigele uuele, eriti
teatrikunsti ja kirjanduse vallas.
Samuti kasutab ta oma töös edukalt
infotehnoloogiavõimalusi.
Pidev
enesetäiendamine on tema elu
loomulik osa. Alates tööleasumisest
on ta juhendanud sõnakunsti- või
näiteringi, mis mängib suurt rolli
paljude õpilaste väärtushinnangute
ning isiksuse kujunemises. Läbi
aegade on tema juhendatavates
ringis osalenud palju õpilasi. Näiteks
2016/17 õa osales näiteringi töös 25
õpilast, 2017/18 õa 17 õpilast. Kuid
veelgi laialdasem kandepind on
lavastustel, mida ta on oma trupiga
ette kandnud iga-aastastel kooli
jõulupidudel ning kontsertidel. Igal
aastal on õpetaja poolt juhendatav
näitering osa võetud Põlvamaa
kooliteatrite festivalist. Õpilased
on saanud tunnustatud parima
nais-, mees- ja kõrvalosatäitjate
preemiatega. Vabariiklik tunnustus
tuli
näitetrupile 2010. aastal
vabariiklikul muusikalide festivalil
etendusega
„Lumekuninganna“.
Tähelepanu väärib see, et õpetaja
kirjutab
enamike
etenduste
stsenaariumid ise ning vahel ka
koos õpilastega - meeskonnatööna.
Õpetaja Tähte on valmistanud õpilasi

ette arvukateks kooliüritusteks,
erinevateks maakondlikeks ning
vabariiklikeks konkurssideks ja
olümpiaadideks.
Vabariiklikelt
olümpiaadidelt ja konkurssidelt on
toodud I-III kohti aastatel 2004,
2009., 2018. Osava sõnaseadja ja
hea inimesetundjana on ta teinud
palju ilusaid ja südantsoojendavaid
salme juubeliteks nii koolirahvale
kui väljapoole kooli.
Tähte Tagel on kirjutanud
arvukalt
stsenaariume
maakondlikele ja valla üritustele.
Kolmel korral, viimati 2018. aastal,
on Kagu-Eesti tantsupeol kõlanud
tema sulest tulnud tekstid. Ta
on olnud aastatel 2008 ja 2009
Kanepi
Raamatuküla
üritusi
ette valmistamas nii õpilaste
kui täiskasvanute näiteringiga.
Samuti on tema kanda õpilaste
ettevalmistamine iga-aastaseks 24.
veebruari liputseremooniaks Kanepi
Vabadussamba juures.
Õpetaja Tähte Tagel on Kanepi
kooli hümni „Üks püha paik
me südames“ ja „Kanepi loits“
suurepäraste sõnade autor.
Õpetaja Tähte Tagel on
suurte kogemuste ja väga laia
silmaringiga õpetaja. Tema rahulik
suhtlemisoskus on eeskujuks igale
inimesele. Ta on oma pikaaegse
õpetajatöö tulemusena
saatnud
ellu palju töökaid ning aktiivse
ellusuhtumisega isiksusi. Arvatavasti
on ema eeskuju olnud ka tütre
elukutsevaliku suunajaks. Tütar Liisi
õppis Eestis filoloogiks - küll aga
inglise ja jaapani keele filoloogiks.
Nüüd õpib ta Tokyo Ülikoolis
Jaapani valitsuse stipendiaadina
sotsiaalteadust.
Õpetaja Tähte Tageli töö ja
tegevus on hariduse elutöö preemia
vääriline!
Eda Tarend
Kanepi Gümnaasiumi
õppealajuhataja

Kanepi Teataja
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PÕHIKOOLID

Sügisesed toimetamised Saverna Põhikoolis
Maratonijooks
Põlvamaa
koolinoorte
MARATONIJOOKS 2018 toimus
meie koolis 19. septembril. Jooksul
osales õpilasi alates 3. klassist.
Meeskonna suurus oli 30 õpilast,
ehk 15 tüdrukut + 15 poissi, kes 200
m kaupa üksteist kindlas järjekorras
välja vahetades läbisid kokku
maratonidistantsi 42 195 meetrit.
Iga etapi lõppedes sai jooksja juua
vett ja võtta energiaampsu.
Jooks oli küll väsitav, kuid hea
tuju ja sportlik vaim kestis jooksu
lõpuni. Järgmisel päeval olid kooli
peal paljudel õpilastel jalalihased
väga valusad, aga see ei saanud
pikalt kesta, sest kohe reedel toimus
spordipäev, kus tuli taas oma võimed
proovile panna jooksus, palliviskes
ja kaugushüppes.
Kokku kulus
maratoni läbimisele rohkem aega
kui eelmisel aastal, aga selleaastane
maratoonar oli keskmiselt noorem
kui mullune jooksja. Kõik jooksus
osalejad said kingituseks peapaela
ja väikese šokolaadi.
Keelenädal
Euroopa
keeltepäevaga
26.
septembril
algas
meie
koolis
võõrkeelte
nädal.
Alustasime
keelenädalat
hommikuvõimlemisega 1. korruse
fuajees kell 08.15.
26.
septembril
korraldas
Vikerraadio koostöös Euroopa
Komisjoni Eesti esindusega vahva
raadiomängu, kus Tallinna Euroopa
Kooli õpilased laulsid 14 Euroopa
Liidu ametlikus keeles tuntud lugu
„Sepapoisid”. Vikerraadio kodulehel
tuli vastusevariantidest valida õige
keel. Meie kooli 9. klassi õpilastel oli

lõbu laialt, aga vastused said kirja
ja saadetud. Kahjuks loosiauhindu
meie koolile ei sattunud, aga
kogemus oli huvitav.
8. ja 9. klassi õpilased
osalesid
Euroopa
keeltepäeva
veebiviktoriinis, mille korraldajaks
olid Euroopa Komisjoni esindus
Eestis.
Seekordne
viktoriin
oli
pühendatud
Euroopa
kultuuripärandi aastale ja tutvustas
Euroopas rahvaste eeposeid.
Lisaks pandi enda teadmised
proovile QR mängus ja osaleti
viktoriinis. Vanemate klasside
õpilased esitasid kahel päeval
venekeelseid dialooge ja nalju.
Tasemetööd
Saverna Põhikooli
4. ja 7.
klassi õpilased olid valitud andma
tagasisidet loodusõpetuse õpetamise
kohta, olles valimis loodusõpetuses
vabariiklikus tasemetöös.
Seenenäitus
Seekordne seenenäitus oli üsna
aukartust äratav. Loodusaine õpetaja
ja õpilased tõid palju erinevaid seeni,
nii söödavaid kui ka mürgiseid, mis
paigutati kõigile vaatamiseks lauale.
Seeni käisid lisaks oma õpilastele
ja õpetajatele vaatamas ka lasteaia
lapsed.
Ujumine
Kevadel alustasid 2. klassi 9
õpilast ujumise algõppega. Nüüd
on aeg vaadata üle, mis on kevadest
meelde jäänud ja mida suve jooksul
juurde õpitud. Õpilased on jõudnud
3. klassi ning jätkavad alates 01.
oktoobrist ujumistundidega Põlva
ujulas.

Õpioskuste olümpiaad
Teist korda toimus Põlvamaal
õpioskuste olümpiaad 6. klassidele.
Saverna kooli 6. klassis on väga
tublid ja hakkajad lapsed, nii
otsustasingi võistkonna kirja
panna.
Olümpiaadi juhend andis teada,
et oluline on info otsimise oskus ja
hästi organiseeritud meeskonnatöö.
Eeltööna tutvusime teatmeteoste ja
teabekirjandusega ning lahendasime
erinevaid ülesandeid.
27. septembril asusid Põlva Koolis
stardijoonele Kärol Mägi, Mona Rea
Nerva, Kamilla Elise Teesalu, Eleri
Piho ja Kaina Mertsina. Tüdrukutel
tuli läbida neli töötuba ja lahendada
neis antud ülesanded. Igas toas võis
olla maksimaalselt 25 minutit.
Peale võistlust vahetati muljeid
ja võistkond leidis üksmeelselt, et

Edulugude konkurss
Kui
haridusprogrammi
„Ettevõtlik
Kool”
edulugude
konkursil „Õppimine on põnev!“
maakonna tasemel jäime oma
projektiga „Kiiged kooli” Kanepi
Gümnaasiumi
„Ronimissein
Kanepi Gümnaasiumis” selja taha,
siis vabariiklikul konkursil oleme
valitud nominendiks kategoorias
“Parim koostöö partneriga”. Meie
projekt kestis terve aasta, kevadest
kevadeni.
Projekti
erinevatel
etappidel olid kaasatud nii õpilased,
lapsevanemad, õpetajad kui ka meie
ettevõtmist toetavad firmad ja MTÜ.
Konkureerime selles kategoorias
Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi
projektiga “Teatrikonverents” ja
Kadrioru Saksa Gümnaasiumi
projektiga
“Saksa
keelega
ettevõtlikuks”. Meie koht vabariigis ja
sõltuvalt sellest siis preemiasumma
suurus selgub 18. oktoobril Paide
Muusika- ja Teatrimajas toimuval
haridusfestivalil, kus meie õpilased
saavad projekti tutvustada suurel
teatrilaval. Sõltumata saavutatavast
kohast, oleme saanud toreda
kiigeplatsi, mis on aprillikuu lõpust,
läbi terve suve ja imelise sügise
olnud laste poolt hõivatud.

Maratonijooks

Tulemas
Isadepäevale pühendatud pidu
toimub 9. novembril 17.30.
Korraldame väikese kontserdi, viime
läbi erinevad töötoad ja avatud on
kohvik.
Talvekontsert
toimub
20.detsembril kell 17.00.
Seenenäitus. Fotod Ruth Elias

Krootuse kooli algklassid käisid taimi õppimas

oli väga lahe. Oli küsimusi, millega
nad jänni jäid, aga ka selliseid, mille
vastus sai kindlasti õige.
Peaaegu nädal hiljem saabunud
protokoll
sisaldas
üllatust:
Saverna kooli võistkond saavutas
maakonnas I koha. Nüüd on meil au
esindada Põlvamaad XXIV riiklikul
õpioskuste võistlusel, mis toimub
27. oktoobril Tallinnas.
Võistlus tuleb raske, sest
vabariikliku olümpiaadi ülesanded
on väga keerulised ja need
koostatakse Tallinna Ülikooli poolt.
Tublid tüdrukud on hakkamist täis
ja lubavad anda endist parima.
Hoiame pöialt!
Ivi Luht
Saverna võistkonna juhendaja

21. septembril sõitis Krootuse
Põhikooli 1.-3. klass Tartusse, et
osaleda programmis “Nad kõik
on taimed! Taimede elu(vormid)
Tartu
Ülikooli
botaanikaaia
kasvuhoonetes”.
Tartu Ülikooli botaanikaaed
asutati 1803.aastal, linna serva
praeguse Tiigi tänava pargi
kohale. Botaanikaaia rajajaks ja
esimeseks aia juhatajaks oli prof.
G.A. Germann, kes 1806. a. tõi aia
üle praegusele kohale, kunagise
linnamüüri nurga ümber rajatud
bastioni vallile ja ümbrusse. Tema
bareljeef on ka botaanikaaias
külastajatele vaatamiseks väljas.
Tänapäeval on botaanikaaed
õppebaasiks üliõpilastele, õpilastele
ja aia külastajatele botaanika,
aianduse ning loodushariduse
alal. Botaanikaaia väravas tervitas

meid giid ja aednik Kristiina
Fenske, kes õpetas lapsi taimi
tähelepanelikult vaatlema, võrdlema
ja rühmitama. Lapsed tutvusid
taimeriigi mitmekesisusega avamaal
ja botaanikaaia kasvuhoonetes
kasvavate taimede näitel. Õppisime
tundma eostaimi (samblad ja
sõnajalgtaimed), paljasseemnetaimi
ja
õistaimi
(puud,
põõsad,
puhmad, liaanid, rohttaimed).
Tutvusime botaanikaaia erinevate
kollektsioonidega.
Lapsed said teada, mis on
püsikud, sibultaimed ja üheaastased
taimed. Õppisime juurde mitmeid
ravimtaimi
ja
uudistasime
mitmeid kummalisi taimi. Laste
lemmikuks
sai
juudapuulehik
ehk pannkoogipuu, mis kevadel
ja sügisel tõepoolest lõhnab
pannkookide järele ning kanntaim,

Euroopa keeltepäev Krootuse
Põhikoolis
Krootusel
tähistati
juba
traditsiooniks saanud keeltepäeva
seekord päeva võrra varem,
25. septembril. Üritus toimus
kahes jaos. Kohe hommikul said
algklasside õpilased
kuulata
esitlust eksootilistest keeltest ja
tähestikkudest. Põgusalt tutvuti
heebrea ja jaapani keelega, lisaks veel
morse koodiga. Näiteks maailma
pikimas, kmeeri keele tähestikus on
74 tähte. Vastukaaluks Paapua UusGuineas kõneldaval rotokase keelel
vaid 12 tähte. Esitlusele järgnes
viktoriin, kus õpilased said värskelt
saadud teadmisi meelde tuletada ja
kinnistada.
Pärastlõunal
toimus
5.-9.
klasside
õpilastele
keeltepäeva

maastikumäng. Lapsed said kätte
orienteerumiskaardi, mille abil
tuli üles leida kindlad punktid.
Igas punktis ootas õpilasi inglise
või vene keele teemaline ülesanne,
ja kui see jäi sooritamata, siis ka
vastav karistus. Üheks karistuseks
oli
keeleväänamissalmide
(tongue twisters) kiire lugemine,
mis kindlasti nii lugejaile kui
kontrollijaile lõbu pakkus.
Päeva lõpuks olid rahul nii
osalejad kui korraldajad. Lõpetada
tasub keeltepäeva põhisõnumiga:
„Keeleoskus on igaühe vajadus ja
õigus!“
Leeni Seppel

Krootuse õpilased botaanikaaias. Foto Sigrid Mallene

mis oma tõelises kasvukohas KaguAasias sööb hiiri ja konni.
Palmihoones võttis meid vastu
palav ja niiske troopiline õhk ja
rohkelt eksootilisi taimi. Lisaks
taimedele pakkusid lastele palju
rõõmu ka kilpkonnad, kalad,
papagoid ning hiid-raagritsikad.
Et värke õhk muutis kõhud
tühjaks, siis tegime väikese
pikniku. Pärast seda jalutasime
enne koduteele asumist veel pisut
linnas. Vaatasime, kuidas voolab
Emajõgi, uurisime Tartu Ülikooli
rajaja Gustav II Adolfi monumenti
ja Tartu Ülikooli peahoonet, samuti
Vanemuise teatrit.
Meie õppereisi saatis suviselt soe
ilm – lausa 25 kraadi.
Sigrid Mallene,
Krootuse Põhikooli õpetaja
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Maagiline mesi
Krootuse kooli 7. ja 8. klassi
õpilased osalesid septembrikuu
lõpus
toiduteemalises
haridusprogrammis
„Maagiline
mesi“. Programmi finantseeris
maaeluministeerium ja üritus toimus
Eesti Põllumajandusmuuseumis.
Muuseumi haridusprogrammide
eesmärkideks
on
tutvustada
kohaliku
tooraine
toidulauale
jõudmise ahelat, tõsta laste ja noorte
teadlikkust kvaliteetsetest Eestist
pärit toiduainetest, anda teadmisi

toidumärgistest
ja
sihilikust
tarbimisest. Et Eesti toidu idee
jõuaks tulevaste tarbijateni, selleks
õpetatakse
programmi
käigus
ka lihtsamaid toiduvalmistamise
võtteid.
Muuseumitunni
raames
tutvusid
õpilased
mesinduse
ajalooga, põhiliste meetaimede,
tarutüüpide,
mesindusinventari
ja –saadustega. Erilist tähelepanu
pälvis Austriast pärit sinine
korterit
meenutav
mesitaru.

Väga toredad ja looduslähedased
olid ka pakktarud. Lisaks tekitas
elevust ja mõtlemisainet vanaaegse
mesindusinventari
otstarve.
Mesilaste tegevuste ja eluprotsessi
paremaks mõistmiseks vaadati
filmi „Meemeistrite linn“. Praktilise
tegevuse käigus õpiti tundma suira,
taruvaiku, mesilasema toitepiima
ja õietolmu ning valmistati
kunstkärjest küünlaid, mille õpilased
said kaasa võtta, et pimedatel õhtutel
põletada. Proovile pandi ka õpilaste

maitsmismeel - sai mekkida mett,
metsamett, õietolmu ja suira. Lastele
maitses kõige rohkem taruvaiguga,
õpetajatele õietolmuga mesi Ühise
meeskonna töö tulemusena suudeti
tuvastada kõik maitsed. Õpilastele
meeldis eriti isetegemise võimalus ja
huvitavad faktid mee kohta.
Mee-teema
kõrval
avanes
suurepärane
võimalus
näha
omapärast „lehmanäitust“, kus oli
väljas 1451 lehmakujulist, mustvalge
mustri või lehmapildiga eset.

Meeprogrammi
läbimise
tulemusena
oskavad
õpilased
väärtustada mesindust, mett ja
mesindussaadusi;
omandasid
teadmisi tervislikust toitumisest ja
mõistavad, kuidas funktsioneerib
kooslus mesilane, keskkond ja
inimene.
Õpilasi saatsid ja muljeid
vahendasid õpetajad
Helle Jaaska ja Karin Valdas.

LASTEAED

Rõõmus mängupäev Valgjärve pargis
Põlvamaa koolieelikute 17.
sportlik mängupäev toimus sel
aastal Kanepi vallas Valgjärvel.
Saverna lasteaed Sipsik kutsus
sinna külla veerandtuhat last, et
üheskoos tantsida, orienteeruda,
turnida, joosta ja, mis kõige
tähtsam, mängida.
Juba varahommikuses udus
täitus
Valgjärve
mõisapark
korraldusmeeskonna askeldamisega,
põliste puude vahel nähti ringi
kalpsamas ka justkui muinasjutust
pärit
kahel
jalal
kõndinud
muinasjutujänest. Selleks ajaks,
kui lapsed 13 Põlvamaa lasteaiast
mängupäeva avamisele kogunesid,
säras taevas soe päike ja jänes oli
endale mikrofoni haaranud – Saverna
lasteaia direktor Inge Tamm tervitas
kohaletulnuid ja muusikaõpetaja
Meeli eestvedamisel läks lahti ühine
lustlik hommikuvõimlemine.
Edasi
orienteerusid
lasteaiagrupid
erinevate
tegevuspunktide vahel, mida oli
pargi rüppe peidetud 12. Lapsed
meisterdasid medaleid, kuulasid
esmaabi- ja päästeametitarkuseid,
lustisid erinevates mängu- ja
sporditegevustes. Ehkki programm
oli tihe, jäi erinevate punktide vahel
liikudes aega ka eemal sädelevat järve
imetleda, tammetõrusid korjata,
muinasjutujänesega pilte klõpsutada
ja pisikesi konnamudilasi uudistada,
kes ju vist laste vahvast päevast osa
võtta soovisid. Sportlikke tegevusi
aitasid läbi viia FC Lootose ja BC

Kalev Star meeskonnad. Lisaks
pakkusid osalejatele põnevad ja
kasulikke tegevusi Päästeamet ja
Maanteeamet. Mängupäevalt ei
puudunud ka esmaabi tegevuspunkt.
Peo lõpus tänati kohaletulnud
lasteaedu tänukirja ja krutskeid
täis sokiga, mille valmimisse
panustasid
Saverna
lasteaia
töötajate usinad näpud ja lennukas
fantaasia. Tänu lahketele toetajatele
said lapsed maiustamiseks ka
küpsiseid ja kohukesi, mis peale
sedavõrd intensiivset lustimist
kindlasti marjaks ära kulusid.
Muinasjutujänes ja tema abilised
lehvitasid
rõõmsate
nägudega
lastele, kes bussidega lasteaedadesse
tagasi sõitsid ja loodetavasti viisid
südames kaasa rõõmu kaunist ilmast
ja toredast mängupäevast.

Suur tänu kõigile kohale
tulnud lastele ja nende õpetajatele;
vabatahtlikele abilistele ja toredatele
toetajatele! Üksteist aidates pole
miski
võimatu:
koolieelikud
lahendasid muuseas ära ka igipõlise
filosoofilise keerdküsimuse selle
kohta, kumb oli enne, kas muna
või kana. Nimelt leiti, et kui muna
on laps ja kana on tema ema,
siis enne teda pidi olema hoopis
kanavanaema!
Mängupäeva toetasid: Kanepi
Vallavalitsus, AS Lõuna Pagarid,
Eco Oil OÜ, AS Värska Vesi, Tuuliku
Reisid OÜ, Tere AS, Moontec OÜ,
Cista AS.
Maris Ader,
Saverna lasteaia õpetaja

Foto: Raivo Antsov

KROOTUSE LASTEAIA LOGO IDEEKONKURSI JUHEND
1. Konkursi eesmärk
Konkursi eesmärk on kujundada Krootuse Lasteaed Pesapuu logo.
2. Konkursi tingimused
2.1 . Konkursi korraldajaks on Krootuse Lasteaed Pesapuu.
2.2 . Ideekavandile tuleb lisada logo idee kirjeldus või lugu.
2.3 . Konkursil võivad osaleda kõik juriidilised ja füüsilised isikud. Konkursil osaleja
võib esitada mitu ideekavandit.
2.4 . Konkursil osaleja kannab vastutust selle eest, et konkursile esitatud töö on esitaja
originaallooming ja töö autoriõigused ei kuulu kolmandale isikule.
2.5 . Kõik konkursile esitatud tööd jätab lasteaed endale.
3. Tingimused logo ideekavandile
3.1 . Logo peab seonduma lasteaia nimetusega – Krootuse Lasteaed Pesapuu
3.2 . Kavand peab sisaldama lasteasutuse nime „Krootuse Lasteaed Pesapuu”
3.3 . Kujutis logol on selge ja ühiselt mõistetav.
3.4 . Looma lapsesõbraliku meeleolu.
3.5 . kasutatav veebis, lasteaia sisekujundamisel kui ka trükistel (meened jms).
3.6 . Kasutatav nii väikses kui suures formaadis.
3.7 . Logo on esitatud nii must-valge kui värvilisena.
3.8 . Värvilise logo puhul on kasutatud maksimaalselt 5 värvi.
3.9 . Kavand on esitaud .pdf formaadis.
4. Ideekavandite valik
4.1 . Ideekonkursile laekunud töid hindab Krootuse Lasteaia Pesapuu personal ja
hoolekogu.
4.2 . Ideekonkursi tulemused ja konkursil osalenud ideekavandi võitja koos autori(te)
nime(de)ga avalikustatakse Krootuse Lasteaia Pesapuu Facebooki lehel ja kodulehel.
Juhul kui autor seda ei soovi, siis nime ei avalikustata.
5. Ideekavandite hindamisel arvestatavad kriteeriumid
5.1. Kavandi originaalsus ja mõistetatavus
5.2. Kavandi sobivus lasteaia olemuse ja ülesannetega
5.3. Kavandi kasutamise võimaluste rohkus
6. Konkursi auhind
6.1. Konkursi võitjat täname avaliku tunnustamisega.
7. Konkursi tulemuste elluviimine
7.1. Alates konkursi tulemuste väljakuulutamisest lähevad Krootuse Lasteaed
Pesapuule üle auhinnatud ideekavandi(te) autori(te) kõik ideekavandiga seonduvad
varalised ning
võõrandatavad isiklikud õigused.
7.2. Krootuse Lasteaed Pesapuul on õigus avalikustada käesoleva konkursi käigus
saadud ideekavandite sisu näidates ära ideekavandi autorinime.
7.3. Krootuse Lasteaed Pesapuu on ideekavandi realiseerimise kõigis õigus teha
vajadusel logo ideekavandis muudatusi koostöös ideekavandi autoriga.
8. Ideekavandite esitamine
8.1. Ideekavandite esitamise tähtaeg on 22. oktoober 2018 a. Pärast tähtaega esitatud
ideekavandid ei osale konkursil.
8.2. Ideekavand tuleb saata aadressil krootuse.lasteaed@kanepi.ee, e-kirja teemaks
märkida „logokonkurss”. Kavandile lisada esitaja kontaktandmed (nimi, e-post,
telefon).
Ootame julgeid ja loovaid lahendusi!

NOORTEKESKUS

Noorsootööalane koostööprojekt pakkus põnevaid tegevusi
Kohalike
omavalitsuste
koostööprojektis osalesid Kanepi,
Kõlleste, Saverna, Laheda ja Põlva
noortekeskused. Projekt kestis
kaks aastat ning selle raames
toetati piirkondlikku koostööd
noorsootööteenuste
osutamisel,
eelkõige
avatud
noorsootöö,
huviharidus ja –tegevus ning
ühistegevused. Eesmärgiks oli
täiendavate
noorsootööteenuste
jõudmine uute noorteni ning
noorte noorsootöös osalemise
võimaluste laiendamine. Eesmärgi
saavutamiseks toetati noorsootöö
korraldamist
omavalitsuste
koostöögruppides noorte sotsiaalse
tõrjutuse üldiseks ennetamiseks.
Noortekeskused pakkusid noortele
mitmekesiseid
huvitegevusi.
Tegevusi
rahastati
haridus-ja
teadusministri kinnitatud ning
Eesti Noorsootöö Keskuse poolt
elluviidava Euroopa Sotsiaalfondi
kaasrahastatud
programmi
„Tõrjutusriskis noorte kaasamine
ja
noorte
tööhõivevalmiduse
parandamine” kirjeldatud tegevuste
raames. Toetuse summa oli 131 436
€.
Üheks põnevamaks osutus
kindlasti adrenaliiniklubi, millest
võtsid osa Kanepi, Krootuse, Laheda
ja Saverna noored. Kahe aasta jooksul
pakkus adrenaliiniklubi võimalust
osa võtta tõukerattamatkadest, nii

Taevaskojas kui ka Setomaal. Lisaks
sportlikule tegevusele oli võimalik
nautida Lõuna-Eesti kaunist loodust
ja avastada uusi ja huvitavaid paiku.
Samuti käidi selle aasta talvel
Taevaskojas tõukekelgumatkal, mis
oli noorte jaoks veidi raskevõitu,
kuid samas lõbus ja aktiivne.
Esimesel projekti aastal toimus
Saverna kooli saalis MMA õpituba.
MMA kujutab endast sportlikku
vabavõitlust, mis ühendab endas
erinevaid võitluskunste. Noored
said antud võitluskunsti ise järele
proovida. Esimesel aastal toimusid
vibukoolitused.
Noortel
oli
võimalus proovida ka seikluspargi
külastust, mille raames käidi Otepää
seikluspargis. Ilmselt oli seikluspargi
külastus adrenaliiniklubis noorte
lemmiktegevus, kuna sellest edasi
arenes teisel aastal seiklusring.
Noored, kellele ei piisanud
adrenaliiniklubist ning kes ootasid
veel suuremat seiklust, said osa võtta
seikluskasvatusest. Seikluskasvatus
kujutas endast mitmepäevaseid
metsas viibimisi nii Laheda, Põlva
kui ka Mooste metsades. Noored said
algteadmised looduses ellujäämise
kohta ning kogesid palju muud uut
ja huvitavat. Kindlasti oli sellistel
koosviibimistel
võtmesõnaks
meeskonnatöö, sest tähtis oli, et
hoitakse kokku ja arvestatakse
kõigiga võrdselt.

Projekt pakkus tegevust ka
näitlemishuvilistele
noortele.
Toimus draamaring, mis pakkus
noortele
erinevaid
näitlemise
õpitubasid. Oli võimalus osaleda
improteatri koolitusel, foorumteatri
ning
lavalise
eneseväljenduse
õpitoas. Kevade algul viis teatri
Must Kast näitleja ja lavastaja
Jaanika Tammaru läbi õpitoa,
kus noored said täpsemalt teada
kehast, häälest ja rollist teatrilaval.
Draamaring aga ei piirdunud
ainult õpitubadega. Noored said
külastada ka mitmeid erinevaid
Eesti teatreid ning näha lõbusaid ja
lustakaid teatrietendusi. Esimesel
aastal käidi Ugala teatris. Selle aasta
suvel külastati vabaõhuteatreid.
Maanteemuuseumis
vaatasime
etendust ’’Pagulased’’ ning meie
oma kodukandi teatris Alle-Saija
Teatritalus etendust ’’Viikingitütar
Ragna’’. Draamaring lõppes sel
sügisel eriti uhkelt, sest noored
käisid Vanemuise teatris vaatamas
lustakat muusikali ’’Mamma Mia’’.
Meisterdamisja
disainihuvilistele noortele töötati projekti
teisel aastal välja huviring disain
igapäevaelus. Kanepi noortel oli
antud huviringis võimalus osaleda
punutiste õpitoas. Tüdrukud said
juuksuri juhendamisel teineteisele
põnevaid punutisi teha. Huviringi
raames oli võimalus õppida

tegema henna- ja näomaalinguid.
Valmistati erinevaid õhtupalliloomi.
Suvel oli noortel võimalus iseseisvalt
valmistada endale nahast käevõrusid
või kaarditaskuid. Noortekeskuses
toimub neljapäeviti lilleseadering,
kus juhendaja Helin Vill õpetab
noori valmistama kauneid ja
silmapaistvaid lilleseadeid. Disain
igapäevaelus lõppes graafilise disaini
õpitoaga, kus noored said proovida
virtuaalreaalsust,
mis
osutus
vaieldamatult noorte lemmikuks.
Saverna noortekeskuses toimus
tantsuring, mis andis noortele
võimaluse
tutvuda
erinevate
tantsustiilidega
ning
õppida
tantsukavasid. Ringi väljundiks on
olnud esinemised erinevatel üritustel.
Näiteks on käidud esinemas Mooste
tantsupäeval, Maaritsa külapäeval,
eriti meeleolukas oli esinemine
noortekeskuse
sünnipäeval
veebruaris. Tantsuringil on kahe
aasta jooksul olnud kaks juhendajat.
Tantsuringi praegune juhendaja
on Kätlin Marjapuu, kellega
kohtumist noored iganädalaselt
väga ootavad. Kätlin ise ütleb, et
Saverna tantsurühm on aktiivne,
koostööaldis
ja
teotahteline.
Noortele
meeldib
tantsuringi
juures see, et trennides saab nalja
ning loomulikult meeldib kõigile
noortele tantsimine. Oma lemmik
tantsustiiliks nimetavad nad hip-

hopi. Tantsuringis käijad tähistavad
ühiselt ka tähtpäevi, pühasid ja
hooaja lõppu jne.
Vaieldamatult kõige populaarsemaks huviringiks osutusid
kahe aasta jooksul jumpingu
treeningud. Treeningud toimusid
nii Savernas, Krootusel kui Kanepis
ning olid noorte hulgas äärmiselt
populaarsed. Savernas treenisid
noori Annika Aruots ja Keili Taal,
Krootusel Ly Vätson ning Kanepis
Heret Adamson. Jumpingu trennid
toimuvad tempoka muusika saatel
ning on meelelahutuslikud, aitavad
parandada füüsilist vormi. Need,
kes on kord jumpingu treeningutega
alustanud, ei suuda neist enam
loobuda! Seepärast oligi treeningutel
tihti huvilisi rohkem kui jätkus
batuute. Septembrikuus toimus
meeleolukas ühishüppamine, kui
Kanepi
staadionile
kogunesid
noored nii Savernast, Krootuselt kui
Kanepist ning tegid koos jumpingu
trenni lausa pooleteist tunni vältel.
Iga osaleja sai endale meeneks
medali ning peale suurt trenni oli
võimalik keha kinnitada. Ilmaga
hüppajatel vedas, sest see oli suviselt
soe.
Seiklusringi raames külastasime
seiklusparke kevadel lausa kolmel
/järgneb lk 6/

Kanepi Teataja

6
/algus lk 5/ Noorsootööalane
korral. Kanepi, Saverna, Laheda ja
Kõlleste noored sõitsid aprilli lõpus
Kunda jõe kaldal ürgorus asuvasse
Lontova seiklusparki. Seikluspark
oli väga kaugel, kuid täiesti seda
pikka bussisõitu väärt. Seikluspark
pakkus elamusi nii ürgkanjonisse
loodud erineva raskusastmega
atraktsioonidest kui ka puutumatust
loodusest. Noored said end proovile
panna nii meeskonna harjutustes
jõe kohal, kui metsas puude otsas
turnides. Maikuu ilusate ilmade
tulekuga
külastasime
Tartu
seiklusparki, mis meeldis noortele
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eriti pikkade õhtusõitude poolest.
Jõudsime veel külastada Lättemaa
seiklusparki, mis sobis erinevas
vanuses noortele ja oli jõukohane
kõigile. Kuna korraga sai puu otsa
ronima minna 20 noort siis õuealal
said noored võrkpalli mängida ja
ilusat ilma nautida. Seikluspargi
külastused
meeldisid
kõigile
noortele ja nad ei jõudnud ära
oodata millal jälle saaks minna.
Ettevõtlusringi
raames
külastasime
koos
Saverna
noortekeskusega Tartus asuvat
Ettevõtlusküla.
Ettevõtlusküla

on erinevas vanuses noortele
mõeldud ettevõtluse, majanduse
ja finantsoskuste aluseid tutvustav
rollimäng. Ettevõtluskülas said
noored näha erinevaid ettevõtteid,
ameteid ja töid. Said proovida,
kuidas toimib ettevõtte ja millega
peab ettevõtja arvestama, et jääda
kasumisse. Arvutasime kuidas
teenitud tulust maha arvestada
püsikulusid, palkasid ja muid
kulutusi, mis ette võivad tulla. Meil
oli harjutamiseks pank, linnavalitsus,
apteek,
salong,
meediakeskus,
kaubamaja ja tööstushoone, kus

noored otsustasid, kuidas nad
juhivad oma ettevõtet.
Ettevõtlusringi raames külastas
meid
põgenemistuba
ratastel,
kus noored said proovile panna
oma meeskonnatöö oskuse. Koos
töötades pidi lahendama ülesandeid,
et välja pääseda. Noortel oli väga
lõbus ja huvitav ning ootavad, et
põgenemistuba uuesti meile külla
tuleks.
Saverna noortekeskuses tehti
Saori kudumise töötubasid ja
valminud tööd pandi näituseks välja
Saverna raamatukogu saali. Saori

on loominguline vaba kudumine mäng värviliste lõngadega. Telgedel
kudumine on kõigile jõukohane,
tehnika on lihtne ja kududa saavad
lapsed iseseisvalt.
Siret Konsa
Kanepi valla Avatud
Noortekeskus
Greta Pentsa
Saverna Avatud Noortekeskus
Kaisa Potter
Kõlleste Avatud Noortekeskus

KOGUKOND
Mihklilaat Savernas
23. septembril toimus Savernas
juba
traditsiooniks
saanud
Mihklilaat. Laadal osales üle 70
müüja üle Eesti.
Juba varahommikul võis Saverna
külakeskuse
ümber
märgata
sagimist ja askeldamist. Oli müüjaid,
kes olid laadaplatsil veetnud terve
öö, et pakkuda ostjatele värskeimat
suitsuahjus valminud liha. Paljud
müüjad saabusid juba pool seitse
hommikul, et alustada oma
müügitelkide ülespanekut. Kella
kümneks oli telkide ja laudadega
täitunud kogu külakeskuse parkla
ning kaseallee kuni maanteeni.
Müüjaid osales laadal erinevates
valdkondades, sai osta suitsutatud
lihatooteid, mett, pirukaid ja
maiustusi kui ka riideid, käsitööd,
istikuid ning isegi esoteerikakaupa.
Lastealal oli avatud batuut ning
põnnid said proovida akuautodega

Ujumismatk üle Jõksi järve

sõitmist. Sealsamas kõrval said nii
suured kui väikesed kätt proovida
vibulaskmises. Kell 12.00 andis
meeleoluka
lõõtsakontserdi
lõõtspillimängija Henrik Hinrikus,
kelle pillimäng laadalised lausa
tantsu keerutama pani.
Laada vältel toimus iseküpsetatud
õunakoogi konkurss. Võistlusele
esitati kokku 8 kooki ning laadalised
valisid parimaks Rasna Rozenberga
valmistatud koogi. Teise koha
sai Heli Peetsmanni küpsetis ja
kolmanda koha Aili Kiristaja kook.
Kuigi ilm oli enamiku ajast
päikseline ja sügiseselt karge,
otsustas vihm ja tugev tormihoog
laada lõpetada ootamatult lõpetada
veidi varem kui planeeritud.
Greta Pentsa
Saverna Külakeskuse juhataja

Suve viimastel päevadel toimus
ujumismatk “KANEPI UIM”. Mõte
mõlkus peas juba väga ammu, et
võiks ujuda pikkupidi üle Jõksi
järve. Juba terendas oht, et vee
temperatuur võib langeda liiga
madalale, mis oleks teinud ürituse
läbiviimise natuke keeruliseks, kuna
distants on märkimisväärselt pikk.
Algas ürituse kiire organiseerimine.
Oluline oli, et mõlemas kaldas
oleks rand või vähemalt sild, kust
saaksid tulla välja need, kes tagasi
ei jõua ujuda. Kuna huvilisi oli, siis
tuli koos Margus Ruusmaaga mõte
teha üritus ujumismatk “KANEPI
UIM”. Pöördusin meie ideega valda
ning vallavanem Andrus Seeme
ja kultuurinõunik Kerli Koor olid
selle mõttega igati nõus. Vald toetas
üritust Kanepi logoga kaelussallide
ning diplomitega, mida aitas
natukene kohendada Tartu taliujuja
Artur Tuur Kuus. Turismitalu
Kevvai perenaine Siina tuli rõõmuga
vastu ning lasi meid oma randa.

22.09 kell 11 oli kohal 15 ujujat,
sealhulgas 5 naist, et võtta ette ca
650m ujumine 15-kraadises Jõksi
järvevees. Tublimad tulid veest välja
325m pealt vastaskaldast ja veel
tublimad ujusid ka tagasi. Kõige
vanem ujuja oli tartlane Vello Matto
(83) ja kõige noorem oli kohalik
Laur Lilleoja (18). See on tõestus,
et taliujumine ei küsi vanust ega
sugu. Kaldal ootas meid kuum

supp, tee ning Tartu taliujuja Külli
Tootsi maitsvad tuuletaskud. Suured
tänud ujujatele, kaasaelajatele,
abimeestele, Kanepi vallale ja Kevvai
Turismitalule! Nüüd saab minna
julgelt vastu taliujumise hooajale!
Taliujumise kohta saab rohkem
lisainfot www.taliujumine.ee või
facebookist Tartu Taliujumine.
Siim Kukk

Foto: Kaspar Kukk

Suvekuumast sügisesse ja aastalõppu!
25.augustil, kui mereäärne
rahvas muinastulede lõkkeid
põletas ja kaunist merevaadet,
põles lõke ka Maaritsa külaplatsil.
Vaatamata veidi vihmasele õhtule
kogunes hulk rahvast meie
külaplatsile. Kuigi varem pole meie
kogukond
selliseid lõkkeõhtuid
üheskoos pikka aega enam teinud,
tundsid paljud, et miks ka mitte jälle
igal aastal augusti lõpus tulla korraks
kokku, vaadata lõkketule põlemist,
rääkida ja lihtsalt olla. Esimestel
kogukonna koosolemiste aegadel nii
oligi, meil oli suvelõpu üritus.
Ka
maailmakoristuspäeva
raames 15.septembril oli meil
juba kevadel plaanis külaplatsi
ilmet parandada. Kuna kuupäev
meie
toimekatele vabatahtlikele
ei sobinud, tegime selle töö ära
järgmisel
nädalavahetusel
22.
septembril. Tuhat tänu kõigile
vapratele, kes kohati päris tugevalt
sadanud vihmal ei lasknud oma

Mihklilaat Savernas. Foto Greta Pentsa

BUSSIRING:
Maaritsa

12.00

Saverna Konsum 12.15
Valgjärve

12.20

Kanepi

12.50

Põlgaste

13.00

Puskaru

13.10

Ihamaru

13.20

Krootuse

13.30

Mehaanik

Buss viib peale pidu tagasi ka!

Sohver

Võta kaasa vanad fotod ja mälestused!
Kohal on vanasõidukid.
Osalustasu 5€
Uunikumiga tulles sissepääs prii!

Eelregistreerimine kuni 29. okt.
Tambet 5093350

Lõuna-Eesti Vanatehnika Klubi "LEVATEK"

töömeeleolul langeda ja plaanitud
tegevused said tehtud ning isegi
märjad oksad lõkkes täiesti tuhaks
põletatud!
Järgmise üritusena on Maaritsa
kultuurimajas tulemas 17.novembril
Karl
Kikkale
pühendatud
lõõtsapillipidu algusega kell 12.00
päeval. Kohale on lubanud tulla
teiste mängijate seas ka
Juhan
Uppin, ansambel Lõõtsavägilased,
rahvatantsurühm „Kavalik“
ja
paljud noored mängijad ning
suured
lõõtspillihuvilised, kes
muidu suurematel pidudel lavale
ei pääse, saavad Maaritsa laval
esineda. Kindlasti saame kuuldanäha Heino Tartese pereansamblit,
mis päris kõvasti suuremaks on
kasvanud! Pillimehed on lubanud
müügiks kaasa võtta palju plaate!
Sellel aastal on traditsioonilise
jõulupeo
asemel
Maaritsa
kultuurimajas
28.detsembril
hoopiski aastalõpupidu. Muusikat

MEIE MATKASARI
Meie matkasarja Isadepäeva matk toimub
pühapäeval,11.novembril Saverna terviserajal.
Kogunemine kl 13.00 Saverna külakeskuse juures.
Tule kogu perega! Otsime üles metsavendade punkrid,
vaatame üle metsavendade Täpside elukoha, sooritame
põnevaid ülesandeid ning maitseme lõkketoitu.
Matkaraja orienteeruv pikkus 4-5 km. Korraldajad
Naiskodukaitse Kanepi jaoskond, Kanepi Seltsimaja ja
MTÜ Saverna KES KUS. Kontaktisik Tuulike Mölder
tel. 5298430.

tuleb tegema ansambel, kes
osales Rahvabändi saates 2018.
aastal. Nüüdseks esineb selles
ansamblis kolm tegusat, väga ägedat
superhäälega naist. Võõrkeelne
nimetus “Village Voice“, mis
maakeeli tähendab „Küla Hääl“.
Õhtut juhib Räpina vallast pärit noor
mees Andri Võsokovski. Teada on,
et tulemas peole on ka „näärivana“.
Kohapeal töötab puhvet. Lauad
broneerida varakult, tel. 55 544 592.
Pidu on kõigile tasuta.
Selles suures uues vallas tahaks
tartumaapoolne “ääremaa“ näha
külalisi ka valla teistest küladest, kus
iganes keegi lehte trehvab lugema,
olete oodatud!
Jätkuvalt head tahet ja mõnusat
olemist kõigile!
Astra Kittus
Maaritsa kultuurimaja
Tel. 55 544 592
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KULTUUR
OKTOOBER Kanepi kihelkonna kultuuriloolises kalendris 2018
*170 aastat tagasi 3.10.1848
vkj. sündis Kanepis köstrimajas
Ludvig Treffneri viienda lapsena
Gustav Bernhard Gottlob Treffner,
surnud Tartus 22.05.1907, õppis isa
saksa erakoolis, Tartu Kubermangu
gümnaasiumis,
Tartu
Ülikoolis
juurat, oli EÜS-i asutajaid, oli 187476 ülikooli üliõpilasasjade sekretär,
1848-1907 ülikooli nõukogu sekretär,
elas üle asjaajamise üleviimise saksa
keelelt vene keelele, riiginõuniku
teenistusaste, St. Stanislavi ordeni 2.
järk. Sündiku ametikoha kaotamise
järel oli ülikooli nõukogu sekretär,
tähtsaim kantseleiametnik ülikoolis.
Vendade Treffenrite kodu Tartus oli üks
armastatumaid kooskäimise kohti, kus
toimusid ka legendaarsed Kalevipoja
õhtud. Abielus Aurora Anna Julie
Bartelsiga, professor Bartelsi tütrega,
4 last. Köster Treffneri järeltulijad
olid silmapaistvad tegelased eesti
kultuuriloos.
*115 aastat tagasi 4.10.1903 sündis
Erastvere v. Dominicus Leib, lõpetas
Kanepi kõrgema algkooli, Tallinna
Allohvitseride Kooli 1926 side- ja
1929 kaadriohvitserina, KL auliige,
autasustatud aukaitseliitlase käevõru

ja Valgeristi teenetemärgiga, Kanepi,
Põlgaste ja Erastvere MTK sõjalise
õppuse õpetaja 1944-46, kinkis Kanepi
Tarbijate Ühistule telliskivitööstuse
Savikojal, oli kooperatiivi esimees.
Surnud Kanepis 29.07.1989.
*235 aastat tagasi 8.10.1783 sündis
Kanepi kirikumõisas Georg Philipp von
Roth, praost Johann Philipp v. Rothi
pojana, immatrikuleeriti taasavatud
Tartu Ülikooli neljandana, oli valitud
aastatel 1810-1817 Tartu Ülikooli
eesti ja soome keele lektoriks, esimese
lõunaeestikeelse ajalehe „Tarto maa
rahwa Näddali-Lehe“ (1806) trükki
toimetaja ja saksakeelsete sõnumite
tõlkija, võru-tartukeelse aabitsa koostaja
(Tartus 1814, järel trükid 1815, 1817,
1819, avaldatud M. Hirvlaane „Minu
Kanepis“ 2009), tema kirjavahetus
Rosenplänteriga on säilinud Eesti
Kirjandusmuuseumis. Surnud Pilkuse
mõisas 15.02.1817, maetud VanaOtepääle Rothide perekonnakalmistule.
Georgi surma puhul külastas Tartu
ülikooli rektor G. F. Parrot tema
vanemaid Kanepis.
*110 aastat tagasi 8.10.1908 sündis
Tartus Kanepi kihelkonnast Nahakülast
pärinev Edgar Hark Saul H. ja Alviine

Klubi „Ajaring“ tegemised
Nagu selle aasta suvi oli
erakorraline, nii tuleb öelda ka
„Ajaringi“ ürituste kohta – tegime 3
ekskursiooni: mais Võrumaa talud,
juulis tutvusime Kihnu elu-oluga ja
septembris Ruhja jäätisevabrik koos
Karksi-Nuia meefestivaliga.
8.
septembril
oligi
juba
varavalges ligi 50-ne reisiseltskond
valmis alustama seiklust. Ruhjas
saime video abil ülevaate jäätise
tootmisest.
100%
kvaliteetsest
naturaalsest toorainest ja 28 riigi
hulgas, kes nende toodangut
tarbivad, on ka Eesti. Kümmekond
erinevat maitset degusteerimiseks –
selgita välja maitsvaim! Kasutasime
ka võimalust osta pisikesi firma
meeneid.
Poole tunnise sõidu järel
olimegi laadamelus Karksi-Nuias,
kus pealaval hakkasid kõlama
„Lõõtsavägilaste“ hoogsad rütmid.
Meedi varustas meid festivali
kavadega, mis andsid võimaluse
sissepääsuks igale meefestivali
üritusele. Mõned
proovisid
õnne ka loteriil ja said toredaid
auhindu.
Degusteerimiseks
ja hindamiseks olid hoidised,
nii
soolased
kui
magusad,
plaadikoogid,
kohupiimatooted.
Polli Aiandusuuringute spetsialist
tutvustas erinevaid õunasorte.
Peagi algas kaunilt kujundatud
saalis „Naised köögis“ kontsert.

Kuna olime nobedad, siis saime
esinemist jälgida esiridadest. Selle
ansambli laulud tekivad päevakorral
olevatest teemadest. Esinemine oli
nauditav ja kuulajad ei olnud kitsid
tänuavaldustega.
Asusime optimistlikult koduteele
ja ühislaulmisega leidsime end peagi
taas koduses Kanepis.
11.
septembril
toimus
meie
igakuine
kokkusaamine
Kanepi
Seltsimajas,
mis
algas
traditsiooniliselt
virgutusvõimlemisega
ning
sellele järgnes üha pikemaks
muutuva kohvilaua taha istumine,
sest osalejate arv on kasvanud.
Luulelembene
Meedi
luges
sügishõngulise Eesti juubeliaastale
pühendatud luuletuse ning andis
ülevaate 17aasta taguste USAle
korraldatud terrorirünnakute kohta.
Üllatuskülaliseks oligi Jüri Pallo, kes
elu Ameerikas nii siit kui sealt poolt
vaadatuna kogenud. Ta tõi välja
plussid ning miinused mõlemas
riigis, saime küsida just eakate elu
puudutavaid küsimusi. Ühislauluna
kõlas „California blue“ mida Jüri
kitarril saatis.
Saime
teavet
eelseisvatest
sündmustest. Tänasime Meedit
meene ja roosikimbuga. Tore on olla
uute huvitavate ürituste ootel!
Maimu Tinn

Leppik-Hargi pojana. Lõpetas Tartus
H. Treffneri eragümnaasiumi, ülikooli
usuteaduskonna 1935, teenis Tormas ja
Paides, ordineeriti 1936 Tudulinna Rahu
koguduses, õpetaja Mustvee ja Lohusuu
koguduses 1936-41, mobiliseeritud
Punaarmeesse 1941-46, Mustvee ja
Torma koguduse õpetaja 1946-54,
Tallinna Toom-Kaarli koguduse õpetaja
1954-78, Tallinna praost, konsistooriumi
assessor 1949-78, EELK peapiiskop
1978-86, Tallina Usuinstituudi rektor,
Budapesti
Teoloogia
Akadeemia
audoktor 1981, Tallinna Usuinstituudi
audoktor 1982, Helsingi Ü. audoktor
1983. Surnud 23.10.1986 Tallinnas,
maetud Torma kalmistule.
*90 aastat tagasi 15.10.1928
sündis Vana-Antslas Kobela k., Lusti
algkoolijuhataja Karl Noveki peres
Maret Novek-Leis, Harri Leisi abikaasa,
näitleja Eva Noveki õde, emakeele
õpetaja Erastveres, Vastse-Kuustes,
Kanepis, õppealajuhataja, raamatukogu
juhataja, Kanepi kultuuriloo hoidjaid,
koolimuuseumi rajajaid, kujur A.
Weizenbergi portree tellija kunstnik I.
Malinilt. Surnud 15.04.1993 Kanepis,
maetud Mäe kalmistule.
*105 aastat tagasi 19.10.1913

sündis Vana-Antsla vallas kirjanik
ja filoloog Valev Uibopuu, kirjanik
R. Rohu õepoeg, veetis lapsepõlve
Karaskis vanaisa Juhan Rohu Tinno
talus, õppis 1923-25 Karaski ja 192527 Kanepi kihelkonnakoolis, Otepää
Gümnaasiumis, põgenes 1944 Soome,
kirjutas arvukalt proosateoseid, töötas
Soomes, Rootsis, suri 18.03.1997 Lundis,
põrm ümber maetud Karula kalmistule.
*175 aastat tagasi 22.10.1843 sündis
Miitavis kirjanik Theodor Hermann
Pantenius, surnud Leipzigis 16.11.1915.
Tema sulest on 1885 ilmunud „Die
von Kellest“,
eestindatud
1902
„Kõlleste omad“, millega ta esimesena
valas ilukirjandusse Barbara von
Tiesenhauseni kurva loo, mille tema
järgi kuulsaks kirjutas aga kirjanik Aino
Kallas. Selle alusel on ka loodud E.
Tubina muusikaga ooper.
*115 aastat tagasi 30.10.1903
sündis Võrumaal Tsoorus jurist Julius
Harju, Õie H. abikaasa, ajakirjaniku
Ülle H. vanaisa, lõpetanud Tartu
Ülikooli õigusteaduskonna, elanud
Kanepis, töötanud Võrus, Põlvas,
Kanepis advokaadina ja juriskonsuldina.
Surnud Kanepis 13.03.1977, maetud Ala
kalmistule.

*185 aastat tagasi 20/31.10.1833
sündis Viljandimaal Holstre vallas
Pulleritsu koolimajas Märt Mitt,
rahvusliku liikumise silmapaistvamaid
tegelasi, seltside juht, Kiltre talu
peremees
Tamme
vallas,
Tartu
Eesti Põllumeeste Seltsi asutajaid,
asepresident, president, auliige, Eesti
Kirjameeste Seltsi liige, Võru Põllumeeste
Seltsi (Kanepis) asutaja ja president,
Valgjärve Põllumeeste Seltsi asutajaid,
Eesti Aleksandrikooli peakomitee liige,
Kanepi abikomitee esimees, Baltimaade
suurpõllumeeste
kongressi
(1881)
saadik. Ilukirjanduslikult kujutanud
Oskar Kruus raamatus “Aeg atra seada”.
Kirjandusmuuseumis on ca 1000 lk.
tema käsikirjalisi materjale. Surnud
27.06./12.07.1912
Kiltrel,
maetud
Kambja kalmistule.
Kanepis, 10.09.2018
Milvi Hirvlaane

Seeniortantsurühm “Päripidi”
Kui
tantsurühm
„Päripidi“
jälle oma uut hooaega alustas, oli
meid 4 paari. Nüüdseks on meid
juba 6 paari. Juurde tuli nii uusi
tantsijaid kui endisis tagasi. Hooaeg
oli väga teguderohke ja täis üllatusi.
Meie rühma vastu tundis huvi ja
meid külastas MTÜ SloveeniaPoola-Jugoslaavia. Jäime silma,
kui osalesime 2017.aasta kevadel
rahvusvahelisel tantsupäeval. Nüüd
ootame küllakutset Sloveeniasse.
Kui aasta esimene pool koosnes
rohkem treeningutest, siis teine pool
oli väga tormiline. Mais toimunud
Võru seeniortantsu päev tegi alguse
esinemistele laatadel ja külapäevadel.
Juuli
lõpust
algasid
reisid
naaberriikidesse. Kõigepealt olime
koos „Sügiskulla Leedidega“ oma
suurimate sõprade juures Varcavas,
kus on alati väga suurejooneline
vastuvõtt. Sealse rühmaga „Zives
Virpuli“ oleme saanud lausa
südamesõpradeks. Ei möödu ühtegi
suuremat pidu, kui meie rühma ei
kutsuta esinema ja samuti on alati
lätlased meie juures esinenud.
Augusti alguses toimus Kanepis
oma rahvusvaheline tantsupäev
„Tants teeb südame soojaks“, kus
jälle osalesid sõbrad Lätist kokku 4
rühmaga. Oli väga ilus ja palav päev,
väikeste vihmasagaratega, aga kõik
läks kenasti korda. Kanepi Seltsimaja
uus parkla sai jalajälgi täis ja sisse

õnnistatud.
Edasine reis toimus Leetu,
Telšiaisse, kus oli leedu-Läti-Eesti
juubeliaasta rahvakunstipidu. Meiega
koos olid Võru „Hõbevalge“ ja „Põlva
Memmed“. Eelproovid olid pingelised
ja väsitavad, aga pidu ise oli võimas.
Telšiais on umbes 40 000 elanikku,
väike, puhas ja avar ja rohelust täis
linn. Vastuvõtt oli väga hubane ja
sõbralik.
Augusti
lõpus
sõitsime
põhjanaabrite juurde Soome. Busslaev-buss ja õhtul olimegi Poris, kus
meid võttis vastu Pori pensionäride
ühendus ja Pori rahvaülikooli
tantsurühm „Lampi“, keda juhendab
endine põlvakas Heli Viia. Ööbisime
endises
koolimajas
Pirttijärvel.
Esimene esinemine toimus Kahari
koduloomuuseumi kodukandipäeval.
Muuseumi kõrval oli laat ja
vanade talutööde õpitoad, kus eriti
meestel oli palju põnevat vaadata.
Nii mõndagi vana masinat sai ka
proovida. Muuseumi õuel andsime
kaks kontserti koos Põlva memmede
ja Põlva Muusikakooli noorte
lõõtsamängijatega Heino Tartese
juhendamisel. Kontserdi lõpetas
ühistantsimine. Pärast kontserti
viidi meid õhtusöögile, kus meile
oli valmistatud rootsi laud soome
moodi väga omapäraste ja maitsvate
toitudega. Edasi läksime Kallosse
mere äärde jalutama. Seal olid suured
kivimürakad, kaljud ja tugev tuul,
mis merelaineid vastu kive loksutas.
Tagasiteel ööbimiskohta peatusime
Poikeljärvel, kus käis suvelõpu
tantsuõhtu. Oli väga põnev, tutvusime
lähemalt soomlaste tantsukultuuriga.
Järgmisel
päeval
andsime
kontserdi Pori linna keskturul. Seal

Päripidi Soomes. Foto Riho Semm

kohtasime ka mitmeid Poris elavaid
eestlasi. Peale kontserti jõudsime
räimelaadale, jalutasime linnas,
imetlesime
raekoja
lillerohket
parki. Õhtul oli meil suur grilliõhtu
koos „Lampi“ tantsijate ja Pori
pensionäride ühendusega. Esinesime
ja tantsisime koos ühistantse,
Heli õpetas soome ja Maria eesti
seltskonnatantse.
Väga
meeldis
soomlastele meie Kalle-Kusta tants.
Oli väga südantsoojendav ja
armas kohtumine. Hüvastijätt nagu
alati on natuke emotsionaalne, aga
kogu reis kujunes väga lõbusaks.
Meie reisi ja esinemised jäädvustas
Põlva fotograaf Riho Semm.
22. septembril toimus jälle reis
Lätti Liepnasse, kus tähistatakse
igal aastal pidulikult suve lõppu
ja sügise algust. Toimus nagu
Eestiski mihklilaat, kus kaubeldi
peamiselt
käsitööga.
Liepnat
kaunistasid imeilusad sügislilledest
lilleornamendid. Kontserdil esines 9
tantsurühma. Saime juurde taas palju
sõpru ja küllakutseid. 30.septembril
esinesime Otepää kultuurimajas,
kus oli eakate päevale pühendatud
kontsert.
Soovime
juhendajatele
ja
tantsijatele tervist, kerget jalga ja indu
uute tantsude õppimisel ja vanade
lihvimisel. Oleme väga tänulikud meie
tantskaaslastele: Võru HõbevalgeJelena Nurk, Põlva Memmed - Helje
Põvvat ja „Sügiskulla leedid“, kellega
koos on olnud tore tantsida ja reisida.
Oleme
südamest
tänulikud
Mariale, kes suudab nii palju korda
saata. Tervist ja jaksu talle! Kohtume
novembris.
„Päripidi“ tantsija Liivia
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Kanepi valla sündmuste kalender oktoober-november 2018

Sünnid

Rohkem infot www.kanepi.ee
Aeg

Sündmus

Toimumiskoht/
Korraldaja

Oktoober
20.10 kell 12.00
20.10 kell 18.00
23.10 kell 14.00
25.10 kell 18.30
26.10 kell 20.00
26.10 kell 20.00
30.10 kell 16.00
20.09-20.11
05.- 31.10
November

Lastehommik
Kanepi valla 1. sünnipäev
Laste suvelugemise pidulik lõpetamine
Külas kirjanik Vahur Afanasjev
Karaokeõhtu
Lendteatri etendus “Lõks”
Saverna raamatukogu 95
Näitus „Eesti pressifoto 2017“
Näitus „ Reisisellid koguvad….“

Erastvere raamatukogu-külakeskus
Kanepi Gümnaasiumi võimla
Saverna raamatukogu
Saverna raamatukogu
Erastvere raamatukogu-külakeskus
Alle-Saija teatritalu
Saverna raamatukogus
Saverna raamatukogus
Saverna raamatukogus

02.11 kell 18.30

Mälumängu II etapp

Saverna külakeskus

03.11 kell 17.00

Kanepi valla noorte HALLOWEENIPIDU

Kanepi seltsimaja

03.11 kell 14.00

Endiste autojuhtide kokkutulek

Krootuse rahvamaja

09.11 kell 20.00

Kontorikomöödia "Arenguvestlus"

Alle-Saija teatritalu

10.11 kell 12.00

Lastehommik

Erastvere raamatukogu-külakeskus

10.11 kell 19.00

Kanepi seltsimaja isetegevuslaste tänuõhtu

Kanepi seltsimaja

11.11 kell 13.00

Meie matkasarja isadepäeva matk

Savernas

16.11 kell 19.00

Etendus “Vigased peigmehed”

Alle-Saija teatritalu

17.11 kell 12.00

Karl Kikka mälestuspäev, lõõtsapidu

Maaritsa kultuurimaja

21.11 kell 20.00

Kontorikomöödia "Arenguvestlus"

Alle-Saija teatritalu

23.11 kell 20.00

Kontorikomöödia “Arenguvestlus”

Alle-Saija teatritalu

23.11 kell 20.30

Tantsuõhtu ansambliga VILLAGE VOICE

Krootuse rahvamaja

28.11 kell 20.00

Kontorikomöödia “Arenguvestlus”

Alle-Saija teatritalu

30.11 kell 20.00

Kontorikomöödia “Arenguvestlus”

Alle-Saija teatritalu

Karl Vaas
(Rebaste)
Valter Haavistu
(Mügra)
Janette-Maryleen Sabre
(Krootuse)
KUULUTUSED
OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 50 45 215, 51 45 215,
info@est-land.ee

Lindora laat

28.10.2018
Lindora teerist, Vastseliina
Esimest korda peeti Lindora
laata selles teeristis sadakond
aastat tagasi. Kaubad on tänapäeval
teised kui algusaastatel - siis
olid müügiks kariloomad, nüüd
on aukohal kohalik käsitöö ja
aiasaadused. Muidu laat nagu
laat ikka. Huvitav selle poolest, et
toimub vana traditsiooni järgi igal
aastal samal kuupäeval, sõltumata
nädalapäevast.
Traditsiooniks on kujunenud
omanäoline
kultuuriprogramm,
mida pakuvad esinejad mitmelt
poolt.
Lisainfo: www.vastseliinalinnus.eu

ANTSU TAKSO
Invatakso,
eakate teenindus.
Liikumispuudega inimeste
transport
kanderaami või ratastooliga.
Vajadusel haige
saatmine.
Taksoteenus kuni 8 inimest

Õnnitleme!

Sünnipäevad novembris
90

Hilja Täär
05.11.1928 (Abisaare)
Laine Laan
18.11.1928 (Kanepi alevik)

85

Aima Kalder
04.11.1933 (Valgjärve)
Ruth Huik
19.11.1933 (Valgjärve)

80

Eve-Mall Kivisaare
06.11.1938 (Veski)
Anastasia Vaher
10.11.1938 (Palutaja)
Ilme Kõiv
23.11.1938 (Krootuse)
Märt Kikkas
29.11.1938 (Hauka)

75

Mati Reinhold
05.11.1943 (Pikareinu)
Kalev Kink
07.11.1943 (Krootuse)
Linda Haller
08.11.1943 (Koigera)

70

Leonid Hani
02.11.1948 (Erastvere)
Jelena Müürsep
12.11.1948 (Soodoma)
Maidu Kottise
18.11.1948 (Hurmi)

65

Senni Heldus
02.11.1953 (Krootuse)
Lea Länik
03.11.1953 (Kanepi alevik)
Peeter Pettai
07.11.1953 (Kaagvere)
Maie Krukov
08.11.1953 (Jõgehara)
Külli Jakuševa
22.11.1953 (Mügra)
Peep Poltimäe
30.11.1953 (Karilatsi)



MÄLESTAME

Tiit Läll
21.03.1974-03.09.2018
(Põlgaste)
Helju Püvi
28.11.1936-23.09.2018
(Soodoma)
Elfride Tamm
20.12.1949-10.09.2018
(Erastvere)

Tel 5750 2977 või
antsutakso@gmail.com



ELEKTRITÖÖD
• Elektritööd, kaablitööd,
põrandakütte paigaldus,
välisvalgustus ja kilbitööd.
• Elektripaigaldiste tehniline
kontroll, kontrollmõõtmised ja
dokumentatsioon.
• Elektriprojektid, ekspertiisid,
hindamised
• Energiasüsteemide ehitus ja hooldus.
• Käidukorraldus.
• Materjalid, valgustid ja LED
lahendused.

TÖÖDELE ANNAME GARANTII
TEL 520 50 16

Kanepi
Teataja

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

Ostame
metsamaad,
raieõigust ja
metsamaterjali

AKNAD
UKSED
VÄLISUKSED
LÜKANDUKSED

glasaken.ee

Janar Reiljan
Tel. 5071800
janar@metsahalduse.ee
Järgmine leht ilmub novembris 2018.
Täname kõiki abilisi ja kaasautoreid.
Artiklid ja ettepanekud palume saata e-postile:
kanepi.teataja@gmail.com

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

