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Kaunist lehekuud!
Kevadine juubilar Vaike Kottisse
Vaike Kottisse on olnud
Kanepi valla elanik aastast 1975.
Teda teatakse ja tuntakse kui
aktiivset Kanepi kultuuritegelast
ja kauaaegset Kanepi segakoori
vanemat. Vanem rahvas teab teda
ka kui kauaaegset kohusetundlikku
Kanepi telefonijaama dispetšerit.
Koorivanem on Vaike 1994.
aastast. Ta on pühendunud,
dirigentide parem käsi, koori vaimne
ema, kes koordineerib, korraldab,
innustab ja tunnustab. 24 aasta
jooksul on dirigendid vahetunud,
Vaike on koorile aga ustavaks
hingeks jäänud. Kõik lauljad, valla
kultuurijuhid,
kultuurikomisjon,
maakonna
kultuurispetsialistid
hindavad koorivanema korrektsust
ja pühendumust. Vaike hea koostöö
nii dirigentide kui lauljatega on
olnud nii tõhus, et vahelduva
eduga
ca
30-40
liikmeline
segakoor
on
alati
osalenud
laulupidudel ja üldlaulupidudel,
lisaks veel esinemised ning
kontserdid, mida ei jõua ette
lugeda. Segakoori kontsertreisid
nii Lätis, Leedus, Soomes kui
Rootsis on viinud meie kodupaiga
Kanepi nime ka maailmakaardile.
Kogu
kooritegevuse
koos
paljude tänukirjadega on Vaike
koorikroonikasse kirja pannud,
tähtsaim nende seas muusika-aastal
saadud Kanepi valla „Aasta Tegija
2015” tiitel. Kõik tähtsamad koori
tegemised on Vaike kajastanud
ka meedias. Eesti Vabariigi

100. juubeliaastal on kooril ees
esinemised ja laulupeod nii Viljandis
kui „Uma Pido” Võrus. Järgmine
aasta toob ajaloolisele (asut.1884)
Kanepi segakoorile 135. juubeliaasta
ja 150. üldlau1upeo Tallinnas.
6. mail täitus Vaikel 65 aastat.
Olles Kanepi valla patrioot, on ta
kogu elu olnud pühendunult Kanepi
rahva teenistuses. Suure pere kõrvalt
on tal jätkunud südameharidust ja
headust hoida Kanepi kultuuri ja
valla uhkust — Kanepi segakoori

nagu oma pere. Kõigele lisaks on
Vaike tegev ka ajaloolise Kanepi
Laulu Seltsi juhatuses ja nagu
koorigi, hoiab ta ka Lauluseltsi ja
selle kultuurilugu,
jäädvustades
seltsi tegemised teistele mäletada.
Vaike enda tänukirjad Kanepi
koorilaulukultuuri
kauaaegse
hoidmise eest annavad tunnistust
tema
jäägitult
pühendunud
tegevusest, mis on kõik need aastad
tõstnud Kanepi valla mainet ja
toonud paikkonnale tuntust.

Soovime juubilarile õnne,
tervist ja rõõmsat meelt!
Kanepi Vallavalitsus

Maikuu algab kevadpühadega
ja sellel aastal on kevad kohe
mõnusalt suvine. Kevad on ajast aega
olnud puhastuse ja koristuse aeg ja
korraldatakse koristustalguid. Sellel
aastal oli üleriigiline talgupäev 5. mail.
Väga hea meel oli näha ka meie vallas
palju talgulisi. Korraldati ka palju
koristusaktsioone omal käel külades ja
kodudes ilma riikliku kampaania toeta
ja sobival ajal.
Koostöös peitub jõud ja üheskoos
tegemised ühendavad kohe kindlasti
kogukonda. Oma tehtud asju hoitakse
kindlasti rohkem ja püsivad kauem.
Kooraste külas sai poolesaja osavõtjaga
talgute käigus külamaja ümbrus ja
maja seest korda. Kanepi kirikus
toimusid koristus- ja puhastustööd just
elanike eestvedamisel. Põlgaste külas
olid aktiivsed elanikud kogunenud
korrastama küla keskel olevat riigile
kuuluvat maatükki. Maaritsa küla
talgutel sai külaplats korda, Valgjärvel
toimetati pargis laululava ümber ja
Saverna külas koristati teeperved ja
küla talvel kogunenud rämpsust. Need
on ainult mõned näited, kuidas tänu
inimeste aktiivsusele ja teotahtele saab
palju asju tehtud.
Soovin väga, et meil jätkuks soovi
panustada oma koduküla ja valla
tegemistesse. Oleks jätkuvalt häid
mõtteid ja positiivsed algatusi eluolu
edendamiseks.
Soovin kõigile päikselist kevadet!
Andrus Seeme
Kanepi vallavanem

Kanepi valla sümboolikast
Ühinemislepingus kokku lepitult, korraldati uue valla sümboolika
leidmiseks konkurss, mille võitjaks
osutus
hindamiskomisjoni
ja
rahvahääletuse
tulemusena
kanepileht. Vallavalitsus esitas vapi
kavandi Riigikantseleile arvamuse
avaldamiseks.
Kavandi
vaatas
läbi Riigikantselei juurde kokku
kutsutud kohaliku omavalitsuse
üksuste lippude ja vappide kavandite
heraldikanõuetele
vastavuse
hindamise
ekspertkomisjon.
Tänaseks on Riigikantselei Kanepi
vapi kujunduse osas oma hinnangu
esitanud. Esitatud konkursitöö
vastab heraldikanõuetele. Kanepi
Vallavalitsus esitab välja valitud
kavandi Kanepi Vallavolikogule
kehtestamiseks.
Kanepi valla vapi kavandil
kujutatakse rohelisel kilbil hõbedast,
seitsme rootsudega lehekesega ja
kergelt allapoole laieneva varrega
kanepi lehte. Kujutis tuleb Kanepi
kohanimest - silm näeb seda,
mida kõrv kuuleb. Vapi värvid on
tuletatud taime värvist. Kanepi
valla lipu kangas jaguneb kolmeks,
ruudukujulisel valgel kesklaiul on
rootsudeta roheline kanepileht,
äärtes rohelised püstlaiud. Rohelised
laiud lipu äärtes sümboliseerivad
Kanepi vallaga ühinenud Kõlleste ja
Valgjärve valda.
Uus vapikavand on tekitanud
palju kõlapinda ning uudis vapi

Juubelisünnipäeva hommikul üllatas Kanepi Segakoor
oma armastatud koorivanemat
sellega, et käis ja laulis talle
koduhoovil koos hommikuste
päikesekiirtega. Kuna Vaike
sellest eelnevalt midagi ei
teadnud, oli üllatus ikka tõeline
ja meeliülendav. Ühiselt söödi
sünnipäevatorti ja imetleti Vaike
ja tema tubli abikaasa Maidu
kaunist koduaeda. Maidu on
koori jaoks samuti hindamatu
väärtusega tegelane, aastate
jooksul on ta olnud Vaikele tema
tegemistes toeks ja sõidutanud
kooriga seotud asjaajamiste tõttu
nii palju, et neid kilomeetreid
ja tunde on kokku tulnud ikka
väga palju. Koor laulis veel
hetkest enesest alguse saanud
lemmiklaule, näiteks sauna taga
tiigi ääres ja kon om tu lump
kon kunna umma võetigi laulda
sauna ja tiigi juures. Vaike ise oli
ärev oma suurima sünnipäeva
kingituse ootuses. Selle erilise
kingi saigi ta kätte juba järgmisel
hommikul, kui sündis Vaike
viies lapselaps, kevadetüdruk
nagu ka vanaema.

VALLAVANEMA
VEERG

sümboliks
kanepileht
valida,
ületas maailma meediakanalite
uudisekünnise ning seda levitasid
lisaks Eesti meediale ka kümned
välismaised kanalid.
Ajaloost leiame, et esimesed
kirjalikud andmed Kanepi asula
kohta pärinevad aastast 1582, kus
professor R. Hausmanni Tartu
maakonna inventari nimekirjas on
Kanapieza küla. Veel on kasutatud
nimekuju Kanapää. 1925. aastal
võeti rahvaküsitluse alusel Kanepi
nimi lõplikult kasutusele. Eesti
kohanimeraamatu järgi võinud nime
aluseks olla kas kanepikasvatus või
veel usutavamalt kanepikiust tehtud
riideesemed.
Kanepitaime
kasutamine
sümboolikana ei ole Kanepi elanike
jaoks mitte midagi uut. Kujutist
on varasemalt kasutatud Kanepi
Keskkooli sümboolikana ja Kanepi
Jaani Koguduse lipul. Kanepi Laulu
Selts käis oma asutamise aastal 1869
esimesel üldlaulupeol lipuga, mille
peal on kujutatud kanepivihku.
Kanepileht on levinud heraldiline
sümbol ka mujal maailmas.
Kanepitaime kasvupind Eestis
laieneb. Tööstuslikku kanepit on
Eestis kasvatatud kümmekond
aastat.
Kanepiseemnetest
valmistatakse õli ja tervisetooteid.
Tööstuslikku kanepit on kasutatud
aastaid rõivatööstuses. Kanep ei
ole ainult narkootikum ning selle

seostamine uimastava toimega
on väga ühekülgne nägemus.
Kanepileht vapi sümbolina oleks
selgelt äratuntav ning ei tekitaks
küsimustki, mis vallaga tegu on.
Valla sümboolika eesmärk on
aidata kaasa piirkonna tuntusele,
edendada ettevõtlust ning turismi.
Vaadates positiivsemat külge on
kanepilehe sümboli kasutamine
valla turundamiseks hea võimalus.
Kanepi Vallavalitsus
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VOLIKOGU
Kanepi Vallavolikogu istung 17. aprillil 2018
Krootuse külakeskuses
Kui
tavapäraselt
toimuvad
volikogu istungid Kanepi vallamaja
saalis, siis aprillikuu istung toimus
Krootuse külakeskuses. Istungi
eel tutvusid volikogu liikmed
Krootuse külaga. Ühiselt külastati
Krootuse
Põhikooli,
Krootuse
Hooldekodu, Krootuse Lasteaeda,
küla jäätmejaama ja vast asutatud
Krootuse
külakeskuse
ruume.
Vallavanem
Andrus
Seeme
andis ülevaate Krootuse küla
murekohtadest, tehtud töödest ning
tulevikuplaanidest.
Volikogu aprillikuu istungi
päevakorras oli 14 punkti. Volikogu
istungil kinnitati valla koolieelsete
lasteasutuse
ja
haridusasutuse
hoolekogude moodustamise kord
ning töökord. Volikogu võttis vastu
kõigi nelja valla lasteaia- Saverna
Lasteaed Sipsik, Kanepi Lasteaed,
Põlgaste Lasteaed Sinilill ja Krootuse
Lasteaed Pesapuu põhimäärused.
Kehtestati
Kanepi
valla
heakorrakonkursi „Kaunis Kodu“
juhend. Juhendi eesmärk on tõsta
esile ja tunnustada Kanepi vallas
asuvaid eeskujulikult heakorrastatud
ja kaunilt haljastatud kinnistuid ning
külasid. Konkurssi viiakse läbi neljas
kategoorias: eramud, kortermajad,
ühiskondlikud hooned ja ettevõtted,
külad või külaosad. Konkursile
kandidaatide esitamise tähtaeg on 01.
juunist kuni 30. juunini. Kandidaadi
esitatakse
vallavalitsusele,
esitatud
kandidaate
hindab
vallavalitsuse poolt moodustatud
viieliikmeline komisjon. Konkursi
võitjad esitatakse järgneva aasta
maakondlikule
konkursile
ja
tunnustatakse Kanepi valla meene ja
tänukirjaga.
Volikogu kehtestas Kanepi
Vallavalitsuse hallatavate asutuste
töötajate töötasustamise ühtse

korra. Korra eesmärk on tagada
asutuste töötajatele töö õiglane
ja
läbipaistev
tasustamine
ning
kindlustada
asutused
kvalifitseeritud ja motiveeritud
töötajatega.
Kinnitati
Kanepi
valla reservfondi moodustamise,
kasutamise, vahendite eraldamise
ja aruandluse kord. Volikogu
otsustas
maakorraldusseadusega,
maakatastriseadusega,
kohanimeseadusega, ruumiandmete
seadusega,
maa
hindamise
seadusega,
maamaksuseadusega,
maareformi seadusega, kinnisasja
sundvõõrandamise
seadusega,
keskkonnaseadustiku
üldosa
seadusega, atmosfääriõhu kaitse
seadusega, looduskaitseseadusega,
loomakaitseseadusega,
loomatauditõrje
seadusega,
pakendiseadusega, veeseadusega,
ka lmistus e adus ega,
korrakaitseseadusega, ühisveevärgi
ja
-kanalisatsiooni
seadusega,
liiklusseadusega, ehitusseadustikuga
ning
planeerimisseadusega
kohaliku omavalitsuse pädevusse
antud ülesannete delegeerimise
vallavalitsusele.
Ülesannete
volitamisel järgiti olemasolevat ning
toimivat praktikat.
Volikogu nõustus Sulaoja küla
Abissaare liivamaardla Abissaare II
liivakivikarjääris riigile kuuluvatel
kinnistutel
kaevandamisloa
andmisega
ja
keskkonnamõju
hindamise algatamata jätmisega.
Luba taotleb AS TREV-2 Grupp
ehituskruusa,
ehitusliiva
ja
täiteliiva kaevandamiseks. Rajatav
liivakarjäär külgneb olemasoleva
liivamaardlaga, elamuid vahetus
läheduses ei asu.
Volikogu
revisjonikomisjon
esitas volikogule kinnitamiseks
komisjoni 2018. aasta tööplaani.

Komisjoni tööplaanis on muuhulgas
kavandatud teostada kontrolli
Kanepi valla omandis olevate
sõidukite pidamise ja kasutamise,
vallavara sihipärase kasutamise üle,
valla 2018. aasta eelarve täitmise,
ühinemislepingus kokku lepitud
investeeringute täitmise ja valla
poolt määratud rahaliste toetuste
sihipärase kasutamise üle.
Kanepi
Seltsimaja
õueala
korrastamiseks ja funktsionaalseks
kasutamiseks on Eesti Maaülikooli
ja Tartu Kunstikooli tudengite
poolt möödunud aastal koostatud
eskiislahendus.
Eskiislahenduse
kohaselt
rajatakse
seltsmaja
õuealale
välikohvik,
välilava,
panipaik ning kujundatakse ala
maastikulahendus. MTÜ Kanepi
Laulu Selts on avaldanud soovi
eskiislahenduse
elluviimiseks.
Esimese etapina on kavas seltsimaja
tagusele alale rajada välikohvik ja
panipaik. Projekti rahastamiseks
on kavas esitada taotlus Leaderprogrammi. Volikogu otsustas seada
MTÜ Kanepi Laulu Seltsil kasuks
hoonestusõiguse Kanepi Seltsimaja
kasutuses olevatele kinnistutele.
Hoonestusõiguse
seadmine
võimaldab MTÜl toetuse taotlemise
ja sihipärase kasutamise.
Järgmine volikogu istung toimub
15.05.2018 kell 15.00 Põlgaste
külakeskuse saalis.
Kaido Kõiv
Kanepi Vallavolikogu esimees

OÜ Anton Invest annab teada, et alates 01.07.2018 on uueks ühiskanalisatsiooni teenuse hinnaks
elenikele ja asutustele 1,68 eur/m3 (hind koos käibemaksuga).
Alus: Kanepi Vallavalitsuse korraldus 10.04.2018 nr.e-3/2018/105

Kanepi Vallavalitsuse dokumendihaldusspetsialist Ly Vätson
Alates
2017.
aasta
novembrist
alustasin
tööd
dokumendihaldusspetsialistina
Kanepi vallamajas.
Eelnevalt
töötasin
21
aastat
Kõlleste
Vallavalitsuses
asjaajamisspetsialistina.
Olen oma töös kohusetundlik ja
täpne. Olen rõõmsameelne ja leian,
et see aitab ka kõige keerulisemates
olukordades.
Töörutiinist
väljatulemiseks
ruttan peale tööpäeva Krootusele,
et juhendada lapsi ja täiskasvanuid
jumpingu trennides. Spordipisiku
olen saanud juba lapsepõlves
Karaski kooli kehalise kasvatuse
tundidest.
Vabal ajal käin rahvatantsus ja
line-tantsus ning tegelen käsitööga.
Võimalusel matkan ja osalen
spordivõitlustel.
Olen kahe täiskasvanud lapse
ema: poeg õpib Tallinnas ülikoolis
teedeehitust ja tütar töötab Tallinnas
finantsjuhina. Vaatamata sellele,

AS Võru Vesi annab teada, et
vastavalt AS Võru Vesi nõukogu
28.08.2017 otsusele kehtib Antsla,
Kanepi ja Võru (endise Sõmerpalu
valla
territooriumil)
valla
tegevuspiirkondades ühisveevärgi
ja -kanalisatsiooniga liitumistasuta
liitumine kuni 30.06.2018.
Selleks kuupäevaks peab olema
liituja välja ehitanud kinnistupealsed
torustikud ning sõlminud AS-iga
Võru Vesi teenuslepingu.
Liitumiseks
tuleb
veeettevõttele esitada esmalt liitumistaotlus. Liitumise kohta täpsem
informatsioon AS Võru Vesi
kodulehelt www.voruvesi.ee, tel: 782
8334, e-post: voru.vesi@voruvesi.ee.

Kohalik ettevõte muutis põgenemistoad liikuvaks
Põgenemistuba 3: Gaasikamber
Oled ruumis, kus on olnud paljud
enne Sind. Õhus on tunda rõskust
ning seinu ehivad kraapimisjäljed.
Hea haistmismeel tunneb ära
eelmise gaasirünnaku lõhnad. Sa
pole sellest kuulnud, sest keegi pole
siit ruumist eluga pääsenud. 35
minuti pärast pääseb gaas kambrisse
ja ühtegi töötavat gaasimaski pole.
Surmava doosi eest pääsemiseks on
ainult üks võimalus. Leida üles võti,
mis avab ukse...

Põgenemistuba 1: Saag
I want to play a game. Sinuga
juhtus kõige halvem asi, mis juhtuda
saab:
oled psühhopaadist sarimõrvar
Jigsaw
meelevallas.
Ketiga
kinni aheldatuna tundub, et
väljapääsuvõimalust
justkui
polekski. Saad oma surma siiski
vältida, kui leiad 30 minuti jooksul
väljapääsu läbi katsumuste, mis
nõuavad meeskonnatööd ja teravat
mõistust. Kas suudad vastu seista
oma suurimatele hirmudele ja
mängida mängu, kus võidulootus on
minimaalne? Live or die, make your
choice.

Põgenemistuba 2: 18+
Hotlips.ee esitleb ja Anu Saagim
soovitab: “18+” - põgenemistuba
täiskasvanutele! 50 halli varjundit?
Ei, hoopis reaalsus. Oled sattunud
äärmusliku sadomaso fanaatiku
magamistuppa. Kogu tuba ehivad
sekslelud, piitsad, nahkmaskid
ja latekskostüümid. Atmosfäär
on hirmutav, kuid samas ka
erutav. Nurgas istub “Domina”
isiklikult, kelle peas küpsevad
plaanid Sinu lõputuks piinamiseks
- domineerimiseks sõna otseses
mõttes. Kas suudad 35 minuti
jooksul välja rabeleda lootusetuna
näivast olukorrast või jääd orjaks
kuni elupäevade lõpuni? NB!
Alaealistele rangelt keelatud!

Soovin, et kõik leiaksid rohkem
aega olla oma perega, naeratagem
rohkem ja hoidkem üksteist.
Päikselist suve algust kõigile!
Lugupidamisega
Ly Vätson

Tasuta ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga
liitumine kuni 30.06.2018

ETTEVÕTLUS
Kanepi vallas asuv ettevõte
Exitmobiil OÜ pakub teistmoodi
põnevust. Exitmobiil on muutnud
põgenemistoad liikuvaks. Kuna
hoogsalt populaarsust kogunud
põgenemistoad asuvad enamjaolt
linnades, siis tuli ettevõtlikel meestel
mõte teha liikuvad põgenemistoad,
et pakkuda meelelahutust ka
maapiirkondades.
Uuenduslikku
ideed toetas Kõlleste vald ettevõtluse
alustamise toetusega ja EAS
starditoetusega. Exitmobiil OÜ on
asutatud 2016. aastal.
Exitmobiili
saab
kutsuda
oma üritusele. Olgu selleks
sünnipäev, suvepäevad, pulmad või
organisatsiooni “team-building” –
Exitmobiiliga on närvikõdi, põnevus
ja meeldejäävus garanteeritud.
Olge valmis lahendama põnevaid
ülesandeid ja põgenema lootusetuna
näivast olukorrast. Exitmobiil on
käinud nii metsades ja laantes kui ka
saartel ja linnasüdameis – kus iganes
pidu toimub. Exitmobiili hind
sõltub asukohast ning perioodist.
Põgenemistoaga
on
kaasas
mängujuht, kes varustab mängijaid
vajalike teadmiste ning seadmetega.
Korraga saab mängida 2-4 inimest.
Mänguaeg on 35 minutit. Näiteks
3h jooksul jõuab ühes toas mängida
umbes 18-24 inimest. Suurematele
üritustele on mõttekas kutsuda mitu
Exitmobiili põgenemistuba. PS!
Exitmobiil toob nüüdsest üritusele
ka virtuaalreaalsuse!

et lapsed on kaugel, suhtleme me
igapäevaselt.

Virtuaalreaalsus
Oculus Rift pakub enneolematut
virtuaalreaalsuse
kogemust.
Tipptehnoloogiline
peakomplekt
tagab parima elamuse. Saab
tulistada,
kõndida
kosmoses,
lennata, olla õudusfilmis jne. Valikus
on palju põnevaid mänge ja elamusi
nii esmakordsetele proovijatele
kui juba kogenud mängijatele:
Paranormal Activity, Onward,
Arizona Sunshine, Super Hot,
Blue Effect, Job Simulator, Chills &
Thrills jpm.
www.exitmobiil.ee
Jaanus Lahe
Tel 55660970
e-post info@exitmobiil.ee

Alates 01.07.2018 kehtib kõigis
AS Võru Vesi tegevuspiirkondades
liitumistasu.
Liitumistasu
arvutatakse
vastavalt Konkurentsiameti poolt
22.09.2015 kooskõlastatud AS Võru
Vesi ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
liitumistasu
arvutamise
metoodikale. Liitumistasu sisaldab
vee-ettevõtja poolseid kulutusi,
mis on tehtud võimaldamaks
kinnistul
liituda
ühisveevärgi
ja
-kanalisatsiooniga,
näiteks
liitumispunkti ja ühendustorustike
väljaehitamine. Kehtiva metoodika
järgi arvutatakse igale kinnistule
eraldi liitumistasu, vastavalt tehtud
investeeringute maksumusele.

PÕHJALA TEETALU
OTSIB
OSKUSTÖÖLIST
RAVIMTAIME PÕLLULE
Töö kestvus mai algusest – septembri
lõpuni.
Tööülesanded:
istutamine, umbrohutõrje freesiga
ja kõplaga, ürtide korjamine, ürtide
kuivatusprotsessi juhtimine, ürtide
puhastamine ja ladustamine.
Tasustamine tunnipõhiselt. Tööaeg kell
8 – 17.
Nõudmised kandidaadile
Me otsime just Sind, kui:
- oled vähemalt 18-aastane;
- Sul on oma aias töötamise kogemus
ja harjumus;
- Sa oled füüsiliselt vastupidav;
- oled teotahteline ja positiivne;
- kohusetundlik, täpne ja
arenemisvõimeline;
- kasuks tuleb eelnev töökogemus
aianduses ja taimede tundmine;
- kasuks tuleb ka väikese traktori
juhtimise oskus.
Ettevõte pakub
- tööd meeldivas keskkonnas;
- võimalust oma aiandusalaseid
teadmisi täiendada ja huvitavat tööd
ravimtaimedega;
- vaheldusrikast tööd;
- hooajalist tööd;
- soovi ja sobivuse korral aastaringset
tööd pakendamisel;
- Palk 4 eur/h.
Töö asukoht Põlvamaa, Kanepi vald,
Jõksi küla, Põhjala Talu.
CV ja kaaskiri saata aadressil
pohjalatalu@gmail.com Info telefonil
53738975.
Töökuulutus aegub 01.06.18 või
meeskonnaliikme leidmisel.
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HARIDUS
KANEPI GÜMNAASIUM

Õppereis Šveitsi
24. aprillil sõitsime koos
füüsikaõpetaja
Kristeliga
õppereisile
Šveitsi,
Genfi.
Õppereisil osalesid peale meie
veel ka õpilased Pärnu Sütevaka
Humanitaargümnaasiumist ja Tartu
Miina Härma Gümnaasiumist.
Nädala jooksul külastasime Euroopa
Tuumauuringute Keskust (CERN),
tutvusime Genfi linnaga ja käisime
meeleolukal matkal Alpides, Salève
mägedes.
Esimesel päeval tutvustati meile
CERNi ning räägiti lähemalt LHCst
(Suur Osakeste Kiirendi), mis on
maailma suurim osakeste põrguti.
LHC on 27 km pikk ning asub maa
all Šveitsi ja Prantsusmaa piiril.
Teisel päeval võtsime osa
pilvekambri töötoast. Tööd tegime
neljaliikmelistes gruppides. Iga
grupp
valmistas
pilvekambri
ning selle käigus arutati kambri
funktsiooni. Pilvekambri abil on
võimalik vaadelda Maale jõudvaid
elementaarosakesi. Päeva teises
pooles luges meile loengu ja tutvustas
CERNi kompleksi Andi Hektor, kes
on KBFI-i (Keemilise ja Bioloogilise
Füüsika Instituut) vanemteadur. Ta
rääkis meile oma tööst CERN-is ja
universumi tekkest. Ka tutvustati
meile loenguruume, kus avalikustati
Higgsi boson. Higgsi boson on
osakestefüüsika standardmudelis
esinev elementaarosake, mille
olemasolu ennustas esimesena Peter

Higgs. P. Higgs sai aastal 2013 selle
avastuse eest ka Nobeli preemia
füüsikas. Päev lõppes jalutuskäiguga
Prantsusmaale, kus me kohtasime
väga toredat kassapidajat.
Vabal ajal saime iseseisvalt
tutvuda Genfi linnaga, Prantsusmaa
mägikülade ja Alpidega. Genfi linnas
on väga hea ühistranspordisüsteem,
mille parim omadus on trammi- ja
bussiliinide ühendus ning peatuste
rohkus. Genfis leidub kauneid

Õpilaskonverents Kanepi Gümnaasiumis
vaatamisväärsusi, näiteks Jet d’eau
purskkaev, mis purskab vett 140 m
kõrgusele, Genfi järv ja eriilmelised
tänavad. Salève mägedes matkasime
kokku 14 kilomeetrit, aega kulus
selle peale umbes 7 tundi. Matka
lõpuks olime küll väsinud, kuid
pingutused olid seda väärt.
Maarja Runtal, Kristiina Roht
Kanepi Gümnaasiumi õpilased

Rahvusvaheline õppimisüritus Kanepi Gümnaasiumis

Kanepi Gümnaasium võttis mai
alguses vastu suure grupi õpilasi
ja õpetajaid meie Erasmus+ K2
projekti 6 partnerriigist, kes saabusid
Kanepisse õppimisüritusele, mille
põhiteemaks oli tegevus looduses.
Projekti
„Drop-out-coaching at
school“ üldeesmärk on võidelda
koolist väljalangemise vastu ja
näidata, et koolis on huvitav.

Viie päeva sisse mahtus kaks
looduskäiku:
meeskonnamäng
Erastveres
ja
parvetamine
Võhandul. Koolipäevadel toimusid
füüsika, kunsti, ehete valmistamise
ja jooga tegevustöötoad. Mitme
riigi
mängijatest
koosnevate
võistkondade vahel korraldati väike
jalgpalliturniir. Emotsionaalne Eesti
õhtu tantsude, laulude, mängude
ja diskoga liitis kõik kokku ühtseks
pereks.
Tihe programm võimaldas
külalistele ainult ühe väljasõidupäeva
Tartusse, kus külastasime Tartu
Ülikooli ja Ahhaa keskust ja

tantsisime Raekojaplatsil folgilahvka
lõõtspilli saatel eelmisel õhtul õpitud
„Kaks sammu sissepoole …“.
Kõik 13 õpetajat ja 25 õpilast
Kreekast, Itaaliast, Hispaaniast,
Türgist, Rumeeniast ja Poolast
olid meie korraldatud vastuvõtuga
ülirahul, tunnistuste jagamise õhtul
jätkus ohtralt ovatsioone. Aitäh
kogu meie Kanepi Gümnaasiumi
Erasmus+
projektimeeskonnale,
õpetajatele ja õpilastele!

Sellel
õppeaastal
toimus
õpilaskonverents 18. aprilli õhtul.
Eelmine õpilaskonverents jättis
kuulajatele väga hea mulje, seepärast
sai selline ettevõtmine ka selleks
õppeaastaks planeeritud. Õpilaste
esinemist olid kuulama ja üritusest
osa saama oodatud kõik huvilised:
lapsevanemad, kooli hoolekogu
liikmed ja loomulikult ka õpilased
ise.
Kuulata ja näha sai meie õpilaste
õppetundideks,
konkurssideks
ning projektide tarbeks valminud
huvitavaid loovtöid, esitlusi ja
sõnalisi ettekandeid nii eesti
kui inglise keeles.
Esimesena
saime kuulda 8. a klassi tüdruku
Karol Patraeli väga inspireerivat
ettekannet, mille pealkiri oligi
„Inspiratsioon“. Kermo-Raiki Väli
teemaks oli „Hobi – mudelautod“.
Tal oli üks mudelauto näitamiseks
ka kaasas. Oma ettekannete
põhjalikkuse ja asjalike vastustega
kuulajate küsimustele üllatasid 6.
klassi õpilased Hele-Riin Karus
ja Tauri Liivamägi. Nende esitlus
oli teemal „Kelleks saada?“ HeleRiin rääkis loodusteaduste teadlase,
eelkõige keemiku ametist ja Tauri
ettevõtlikuks ettevõtjaks saamisest.
9. klassist esines 4 õpilast. TerjeRiin Tätte esitluse teemaks oli
„Kosmoseuuringutega
seotud
katastroofid“, Dainis Männiste
teemaks „Tšernobõli katastroof “,
Marge Veskemaa „Kloonimise
ajalugu“ ja Helena Rajatamm
tutvustas inglise keeles oma
Calameo
keskkonnas
tehtud
e-raamatut „My country Estonia“.
See töö saavutas maakondlikul
e-raamatute konkursil III koha. 10.
klassi oli konverentsil esindatud
kõige arvukamalt – esitluse kandsid
ette kaheksa õpilast. Kadri Kalve
väga põhjaliku ja kunstivallas
hariva ettekande teemaks oli

Sõpruskohtumine jalgpallis
Fotod: Kanepi Gümnaasium

kirjeldada toidu valmistamise käiku,
ettetulnud raskusi, õnnestumisi ja
avaldada arvamust oma töö kohta.
Vanemate abil sai kirjatöö saata
õpetaja e-mailile. Kunstiõpetuse
tunniks joonistasid lapsed paintprogrammi abil oma toidust pildi.
Informaatika tunniks oli vaja tehtud
pilt padletisse üles laadida. Kogu
protsessi toiduvalmistamisest tuli
etapiti fotodele jäädvustada, et
hiljem õppida neid arvutisse üles
laadima. Järgmisel koolipäeval pidid
lapsed tükikese oma valmistatud
toidust kooli kaasa tooma. Suur oli
õpetaja üllatus, kui lauale ilmusid
uhked küpsisetordid, viineripirukad,
pannkoogid,
moorapallid,

Foto: Sandra Oksaar

8. mail olid Kanepi Gümnaasiumis külas Tartu Tähetorni töötajad koos
teleskoopidega läbi mille näitasid nad õpilastele Päikest. Lisaks vaatlustele
rääkisid nad tähistaevast, universumist ning selle uurimisest. Külaskäik
toimus Eesti Teadusagentuuri ning Haridus- ja Teadusministeeriumi
toetava projekti raames.

Teistmoodi koolipäev
11. aprillil toimus Kanepi
Gümnaasiumis
e-õppepäev.
Õpilastel tuli õppetöö sooritada
kodus erinevate IKT vahendite
abil. Sõltuvalt ülesannetest oli
arvuti kasutamine vajalik osade
või siis kõikide ülesannete puhul.
Seekordseks
märksõnaks
oli
PROJEKTÕPE. Iga klassi jaoks
valiti välja teema ning õpetajad
tegid koostööd lõimitud ülesannete
koostamisel.
2. a klassi projektiks oli
toiduvalmistamine. Igaüks sai
valida endale jõukohase toidu,
mida kodus iseseisvalt valmistada.
Eesti keele tunniks tuli kirjutada
word-dokumendina retsept ning

Eda Tarend
Kanepi Gümnaasiumi õppejuht

Merike Luts

Õpilaskonverentsil esinejad.
Eesti õhtu Kanepi Seltsimajas

„Mesopotaamia kunst“. Igapäevaelus
inimese tervise seisukohalt tähtsatel
teemadel rääkisid Jaan Jalase
esitlus „Eesti pinnase radoonirisk
ja looduskiirgus“, Hanna Rahel
Slungini
„Elektromagnetiline
kiirgus
elukeskkonnas“
ning
Maris Haavapu „Kosmeetika ehk
iluravi: mis ja milleks?“. Keitlin
Kõoleht esines samuti inglise keeles
ja tema e-raamat „My country
Estonia“ saavutas maakondlikul
e-raamatute konkursil I koha. Laura
Saunametsa ingliskeelne meie kooli
ja kodukoha tutvustus „The Student
in Kanepi“ oli hästi ja vaimukalt
tehtud. 12. klassi õpilase Tarmo
Helbre „Autoajastu“ tutvustas
kuulajatele tehnikamaailma ajalugu
ja tänapäeva. Kahe tüdruku, Maarja
Runtali (8.a kl.) ja Monika Kattai
(10. kl.) esitlus „Erasmus UK
United Ambassadors“ rääkis nende
kogemustest ja muljetest, mida
nad omandasid veebruarikuisel
õppereisil Ühendkuningriikidesse.
Reis sai teoks rahvusvahelise
projekti Erasmus+ K2 raames.
Õpilastega oli kaasas õp. Kristel
Uiboupin. Teisest rahvusvahelisest
Erasmus-projektist, kus osalesid
neli meie õpilast ja õp. Merike Luts,
rääkis Carlos Mathias Vaheri (10.
kl.) esitlus „Erasmusega Itaalias“.
Õpilaskonverentsi ettekanded olid
väga mitmetahulised, mistõttu
leidsid sealt huvipakkuvat kõik
kuulajad. Ettekanded valmisid
õpetajate Tiiu Leppikus, Sandra
Oksaar, Kadri Mõttus, Merike
Luts, Eda Tarend, Kristel Uiboupin
juhendamisel.
Kuulajate positiivne tagasiside
innustab ka järgmisel aastal
konverentsi korraldama.

marjakook, küpsetatud juustupallid,
rikkalik pitsa ja veel palju muudki.
Sellist pidusööki jagus kaheks
päevaks nii oma klassile kui ka
degusteerima kutsutud külalistele.
Laste arvamus päevast: SEE OLI
NII LAHE! Aitäh kõikidele väikestele
kokkadele ja nende kodustele
abilistele! Ilma teie tahteta poleks
see päev sellisel kujul õnnestunud.
Lapsed said antud ülesannetega
edukalt hakkama. Usun, et järgmine
e-õppepäev kujuneb sama vahvaks
ning teil on indu ka edaspidi!
2. a klassijuhataja
Kaidi Valli-Mägi
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PÕHIKOOLID

Koolinoored rajasid Krootusele 100
tamme pargi
Krootuse Põhikooli õpilased
võtsid osa Eesti 100 tamme
projektist ning külvasid 2013. aasta
sügisel kooli aeda 100 tammetõru.
Eesti Vabariigi 100. juubeliaastal
rajatakse üle Eesti 100 tamme
tammikuid. Need on pargid, alleed
või tammesalud, kus igaühes kasvab
sada tamme. Tamme istutamisega
Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks
saab igaüks jätta endast märgi
oma riigi ajalukku ja teha väärika
kingituse Eestile. Tamm on
eestlastele olnud läbi aegade
püha puu, millega seonduvad
mitmed legendid, rituaalid ja
uskumused. Tänu tammede pikale
elueale kanduvad meie lood ja
unistused läbi aegade järeltulevate
põlvedeni. Tamm on tugevuse ja
kestvuse sümbol, mis sobib hästi
Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva
vääristamiseks.
Kuna aga kooli aed jääb
tammede jaoks tulevikus kitsaks,
istutas Krootuse koolipere koostöös
omavalitsusega tammed Krootuse
Orupedastiku
virgestusalale.
Krootuse Põhikooli õpilaste jaoks oli

Krootuse kooli 1.- 5. klass tutvus Nopri Talumeiereiga

see päev huvitav. Noored olid ametis
numbrite moodustamisega, et saaks
ikka ümmargused nullid. Mõne
noore jaoks oli see esmakordne puu
istutamine, õpetajate juhendamisel
said tammed mulda ja kastetud.
Hiljem tundsid kõik uhkust oma
istutatud puu üle.
Tammed said istutatud Krootuse
Orupedastiku
virgestusalale,
discgolfiraja
kõrvale,
järvede
lähedusse looduskaunisse kohta.
Perve peale asetatuna joonistub
välja number 100. Tammiku
hilisemat hooldust teostab kohalik
omavalitsus.
Kõik ‘’Eesti 100 tamme’’
programmis olevad koolide ja
kohalike
omavalitsuste
pargid
tähistab Riigikantselei roostevabast
metallist tähistega.
Eesti 100 tamme Orupedastiku
tammiku avamine toimub 25.mail
kell 13.00.
Kerli Koor
Kultuuri- ja haridusnõunik

Esmaspäeval,
16.
aprilli
varahommikul seisis koolimaja ees
buss, mis võttis suuna Võrumaale
Nopri tallu, kus toimus talu ja
toiduvalmistamise
tutvustamine.
Nopri Talumeierei on ehtsaid,
vähetöödelduid,
traditsioonilisi
talupiimatooteid
valmistav
väikeettevõte Võrumaal Misso vallas
Kärinä külas.
Meid
võttis
vastu
talu
peremees Tiit Niilo isiklikult.
Esmalt suundusime meiereisse.
Talumeiereis turustatakse vähemalt
30 erinevat piimatoodet toorpiimast
juustuni. Meiereis on hetkel
ametis 11 töölist. Kuna meiereis
toimub toiduainete töötlemine ja
pakendamine, siis on seal puhtus
väga oluline. Meiegi pidime selga
panama kitlid, katma juuksed ja jalga
panema kilesussid. Meiereis toimus
kohupiima ja piima pakendamine
topsidesse ja pudelitesse. Uurisime,
mis on meierei ja kuidas valmivad
erinevad piimatooted. Eriti huvitav
oli kiigata ruumi, kus laagerdusid
juustud. Neid oli seal tõesti palju!
Nopri Talumeierei on turul
olnud päris pikalt ning suutnud oma
toodangut müügile viia Selverisse,
Prismasse, Coopi (Maksimarketid
ja Konsumid), Rimisse, ABC
Supermarketsiss, Talupoodidesse,
Stockmanni
ja
Kaubamaja
Toidumaailma.
Seejärel võtsime suuna lauta.
Taluperemees
rääkis
meile

loomadest,
nende
pidamisest
ning
talutöödest
erineval
aastaajal.
Uurisime,
kuidas
lehmad
robotlüpsile
lähevad,
saime
ülevaate
erinevatest
loomasöötadest, tutvusime laudas
töötavate masinatega, kuulsime
lehmade pidamisest ning loomade
kasulikkusest inimesele. Laudahaisu
peale krimpsutasid nina vaid
üksikud.
Lõpuks läksime talutooteid
maitsma. Tiit Niilo rääkis, et Nopri
Talumeierei toodetes kasutatakse
võimalusel
alati
eestimaiseid
koostisosi ning välditakse mujalt
toodut. Kahjuks tuleb vahel seda
reeglit rikkuda, sest šokolaadi
või rosinaid ju Eestist ei leia.
Taimerasva, säilitusaineid ja muud
puhta toidu sisse sobimatut Nopri

toodetest ei leia. Need on tehtud
keskkonnasõbralikult
toodetud
piimast, kohalike elanike usinate
kätega ja kaasaegsetes tingimustes.
Taluperemees õpetas lastel
pakenditelt tooteinfot lugema,
eelkõige seda, kuidas ära tunda
säilitus- ja lisaaineid. Lastele meeldis
üllatavalt hästi küüslauguvõie ja
mustsõstramahlaga
maitsestatud
kohalik kasemahl. Kui härra Niilo
lastelt küsis, kes neist tahab tulevikus
maal talutööd tegema hakata, tõusid
enamiku laste kätest. Lõpuks oli
võimalus Nopri müügipunktist
kodustele soodsa hinnaga kohalikke
tooteid kaasa osta.
Lapsed jäid käiguga väga rahule.
Krootuse Põhikooli õpetaja
Sigrid Mallene

Krootuse kooli õpilased ja Nopri talu peremees Tiit Niilo. Foto: Aime Sabre

Saverna Põhikooli
1.-8. klassi õpilaste lõpuaktus
12. juunil kell 12.30

9. klassi lõpuaktus
20. juunil kell 15.00

100 tamme. Foto: Kerli Koor

Kiigeplats
Aastat
tagasi
sõitis
üks
tume auto kooli territooriumil
olnud kiigeposti katki ja kiikuda
enam ei saanudki. Õpilastele on
kiikumine alati meeldinud. Kuna
kooli territooriumil paiknev kiik
on avalikus kasutuses, on sellele
paigaldamiseks teistsugused reeglid
kui koduaeda paigaldatavale kiigele.
Kiigeplatsi ehituseks oli vaja ka
ehitusluba, et rajatist püstitada.
Eelmisel
kevadel
toimus
kiigeplatsi
ehituse
toetuseks
tuluõhtu. Kogu kool oli kaasatud.
Eelmise aasta esimese klassi
õpilased joonistasid ideekavandeid,
missugune võiks tulevane kiigeplats
välja näha; teise klassi lapsed
kujundasid üritusel osalejatele piletid
ja müüsid neid; kolmas klass tegi
kavanditest kokkuvõtted ja selgitas
välja parimad tööd; neljanda klassi
lapsed valmistasid külakeskustesse
plakatid, et võimalikult palju
rahvast saaks meie üritusest osa
ning lõid käed külge, kus abi vajati.
Viienda klassi õpilased pidasid
annetuskasti, kuuenda klassi lapsed
rabelesid kohvikus, kus müüdi enda
tehtud ja küpsetatud hõrgutisi.

Saverna Põhikooli otsib:

Seitsmenda ja kaheksanda klassi
õpilased korraldasid õnneloosi ning
üheksas klass korraldas õnnemänge
ja tordioksjoni.
Möödunud talv oli väga pikk
ja alles mai alguses saime kooli
ette maha märkida platsi, kus
kiiged olema saavad. Platsi käisid
märkimas
seitsmenda
klassi
õpilased, kes õpivad just Pythagorase
teoreemi ning said kohe praktiliselt
kontrollida, kuidas ristkülikust kaks
täisnurkset kolmnurka tekitada ja
siis kontrollida, kas kaatetite ruutude
summa
võrdub
hüpotenuusi
ruuduga. Plats sai ka ristkülikuna
üle mõõdetud, et vastasküljed

oleksid ühepikkused ja nurgad ikka
täisnurgad. Geotekstiili ostmiseks
oli vaja teha arvutused, et teada, kui
palju seda osta.
Kiiged paigaldab MoTeh OÜ.
Mai lõpuks saab kiigeplats korda
ja õpilased saavad võimaluse
kiikuda kahe tavalise kiige ja ühe
pesakiigega. Kindlasti tunnevad
kiikedest rõõmu pikapäevarühmas
olevad õpilased.
Täname neid, kes jõu ja nõuga
meile abiks olid ja kõiki, kes meid
toetasid!
Saverna koolipere
Õpetajad

alates 30. juulist
1,0 ametikohaga kokka, kes keedab,
küpsetab, koostab menüüd ja peab laoarvestust;
alates 27. augustist
0,8 ametikohaga inglise keele õpetajat
(vahetut õppetööd 19 tundi, töö neljal päeval nädalas),
0,375 ametikohaga vene keele õpetajat
(vahetut õppetööd 9 tundi, töö kolmel päeval nädalas),
0,17 ametikohaga töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetajat
(vahetut õppetööd 4 tundi, töö kahel päeval nädalas),
0,5 ametikohaga eripedagoogi/logopeedi
(võimalus ühildada lasteaia 0,5 ametikohaga),
0,4 ametikohaga huvijuhti (tööaeg nädalas 16 tundi).

Avaldus kandideerimiseks ja kvalifikatsiooni tõendavate
dokumentide koopiad esitada 30. maiks direktor.saverna@gmail.
com või saata kooli postiga Kooli tee 6/2, Saverna 63418 Põlvamaa.
Täiendav info 54611751.
Kiigeplatsi mõõtmine. 7. klassi õpilased koos õpetaja Merike Tammega.
Foto: Ruth Elias

NOORTEKESKUS

Kanepi valla õpilasmalev
Uus vald toob noortele uued
võimalused malevas osalemiseks.
Maakondlikku
õpilasmaleva
projekti sel aastal läbi ei viida,
Kanepi vald korraldab tänavu oma
malevaprojekti, mille käigus saab
töökogemuse kokku 65 noort.
Projektis osaleb neli rühma:
Krootuse rühm - 15 noort,
tööaeg 18.06-29.06, rühmajuht
Kaisa Potter (tel 53564803, e-post
krootuse@kanepi.ee

Kanepi I rühm - 20 noort, tööaeg
25.06-08.07, rühmajuhid Siret
Konsa, Kätlin Hani (tel 56846332,
e-post kanepi.noortekeskus@gmail.
com)
Kanepi II rühm - 20 noort,
tööaeg 30.07-12.08, rühmajuhid
Siret Konsa, Kätlin Hani
Saverna rühm - 10 noort,
tööaeg 25.06-06.07, rühmajuht
Greta Pentsa (tel 56217554, e-post
saverna@kanepi.ee)

Malev tähendab noore jaoks
omavanustega koos töötamist ja
sisuka vaba aja veetmist. Malevas on
võimalik veeta sündmusterohke suvi,
teenida taskuraha, leida uusi sõpru
ja veeta oma vaba aeg erinevatest
spordi- ja kultuuriüritustest osa
võttes. Õpilasmalev on suunatud
noortele vanuses 13-18 aastat.
Eesmärgiks on töökasvatus ning
sotsiaalse kompetentsi kujundamine.
Peamisteks tegevusvaldkondadeks
on heakorra- ja haljastustööd

Kanepi valla territooriumil.
Kanepi ja Krootuse rühmad
osalevad
koondprojektis
“Noortemalevad
2018”,
mida
toetatakse
Hasartmängumaksu
Nõukogu
ja
täiendavatest
riiklikest
vahenditest
ning
viiakse ellu koostöös Haridus- ja
Teadusministeeriumi ning Eesti
Noorsootöö Keskusega.
Saverna rühma läbiviimiseks
osalesime ESF Töösuve hankes, mille
eesmärk on uute malevakorraldajate

võimekuse tõstmine ja noorte
kaasamine
piirkondadest,
kus
ei ole viimasel kolmel aastal
Hasartmängumaksu Nõukogu toel
noortemalevaid korraldatud.
					
			
Kerli Koor
Kultuuri- ja haridusnõunik
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Noorsootöötajate Erasmus + koolitus Sloveenias
15.- 20. aprill viibisid Siret ja
Kerli Sloveenia mägikülas Idrijas,
kus
toimus
noorsootöötajate
koolitus ’’Rural Power’’. Koolituse
eesmärgiks oli leida kitsaskohad
maapiirkondade
noorsootöös,
leida neile lahendused ja meetodid,
mis võiksid olla kõige tõhusamad,
et muuta noorsootööd antud
piirkonnas paremaks. Koolitusest
võttis osa 15 noorsootöötajat Eestist,
Sloveeniast ja Rumeeniast. Iga
kohale tulnud organisatsioon andis
ülevaate oma igapäevatöödestja tegemistest, projektidest ja
organisatsioonis
toimuvatest
üritustest. Jagati kogemusi ning
oskusi. Koolitusel viidi läbi
erinevaid õpitubasid, mille käigus oli
noorsootöötajatel võimalus õppida
uusi meetodeid. Paljud ülesanded
lahendati tehes meeskonnatööd
teiste riikide osalejatega. Et vaim

liialt ei väsiks, viisid koolitajad
läbi hulgaliselt aktiiviseid mänge
ja vaba aja tegevusi. Kindlasti on
neid võimalik rakendada ka meie
noortele korraldatavatel üritustel.
Koolitusest võttis osa Sloveenias
vabatahtlikuna töötav soomlane,
kes on pühendanud end tsirkusele
ning kes ei võtnud paljuks õpetada
ka meile paar trikki. Sloveenia
noortekeskuse puhul oli huvitav
asjaolu see, et noortekeskus pakub
ka hosteliteenust.
Koolitusel tutvuti lähemalt
Erasmus + programmiga. Üheks
meeskonnatöö ülesandeks oli küsida
Sloveenia kohalikelt noortelt, kas ja
kui palju nad on kursis Erasmus+ga.
Selgus, et noored olid igati kursis
programmiga ning mõned neist
olid sellest ka osa võtnud ja
vahetusõpilastena
külastanud
mõnda riiki.

Igal koolitusel osalenud riigil
tuli tutvustada oma riigi kultuuri,
sealhulgas
ka rahvustoite- ja
jooke. Selleks puhuks olime kaasa
võtnud kodus küpsetatud leiba,
vürtsikilu, erinevaid eesti komme
ning muidugi kalja. Võtsime enda
piirkonna tutvustamiseks kaasa ka
kanepikrõpse ja kanepiseemnetega
šokolaadi, mis osalejates elevust ja
palju nalja tekitas. Otse loomulikult
meeldisid osalejatele kõige rohkem
Eesti toidud ja joogid. Väga põnev
oli kuulda, kuidas mujal riikides
elu ja olu käib ning saada juurde
uusi teadmisi ja oskusi noorsootöö
paremaks muutmiseks.
Siret Konsa
Kanepi valla Avatud
Noortekeskus
Noorsootöötajate Erasmus+ koolitus Sloveenias

Foto: Kerli Koor

KOGUKOND
Maaritsa kogukonna kingitus EV 100
Oleme
oma
kogukonnaga
(Vissi, Krüüdneri, Maaritsa külad)
juba 15. korda külaplatsil kevadeti
korrastamas pinke, laudu jne.
Koristame sügis-talvist
lehe ja
muud mahapillutud prahti, sest
ikka on igas paigas nii, et ühed,
kes prahti nii öelda „toodavad“
ja teised, kes selle igakord nende
tagant ära koristavad. Varem tuldi
lihtsalt kokku konkreetselt midagi
tegema: võsa maha lõikama, lehti
riisuma, planeerima, kuhu midagi
sobiks teha. Talguteks hakkasime
neid koristuspäevi kutsuma, kui
ülevabariigiline „Teeme ära“ lahti
läks. Kuuendat korda
teeme
oma talguid nädalajagu varem,
sest maikuu teisel pühapäeval on
Maaritsas traditsiooniline kevadlaat.
Kõik külaplatsile tehtu on oma
kogukonna meeste-naiste nõul ja
jõul valmis saadud. Need lapsed,
kes esimeste ehituste tarbeks laudu
ja prusse puidukaitsevahenditega
pintseldasid,
on
tänaseks
lastevanemateks saanud ja nende
lapsed saavad
mänguväljakul
juba mängida. Kõik ehitised on
valminud nii annetusi korjates kui
kohalike ettevõtjate abiga: lava ja
tantsupõrand, juba teine grillikoda,
kiik,
suplemiskoht
väikese
liivaranna ja veesillaga. Toetust
saime eelmiselt vallavalitsuselt
uue tantsupõranda
materjali
ostuks. Projektirahadega saime
lastele mänguväljaku. Väga palju
panustasid neid samu ehitustöid
teinud mehed, kõik vajaminev oli
ja on olnud nende omaosalus ja
panus meie kogukonna külaplatsi
parimaks paigaks muutmisel.
Käimas on EV100 juubeliüritused
ja Eestile tehakse kingitusi. Meiegi
pühendasime möödunud aastal oma
15. külapäeva EV 100. sünnipäevale.
Hakkasime sellel üritusel koguma

annetusi, et saada 2018.a. kevadeks
kokku 100 elupuu ostu raha. Ja see
õnnestuski!
28.aprilli tuli meid kokku 33
inimest. Naised hakkasid kohe
lehti kokku riisuma ja mehed
heki istutamist ette valmistama
ja kasvanud võsa välja lõikama
suuremate puude seest. Hea on
vaadata, kui inimesed teavad, mida
on vaja teha. Kõik talgutele tulnud
said istutada oma puu ja meelde
jätta tema asukoha. Enamus istutas
ikka rohkem kui ühe puu. Saime
veel laste mänguväljaku äärde
tuulekaitseks puud istutada. See on
meie rahva poolt vääriline kingitus
Eestile! Ka talgusupp kulus peale

Klubi „Ajaring“

sellist suurt ettevõtmist kõigile
marjaks ära. Saime veel plaani
pidada edasisteks ettevõtmisteks.
Peagi on kohal projektirahadega
ostetud ping-pongi õuelaud, selle
eest saame Anule aitähh öelda.
Maaritsasse
jõudis
kevad
hoogsalt ja tahan öelda kõigile
inimestele, kes külastavad meie
külaplatsi: hoidkem seda kohta ja
korda, siis on kõigil mõnusam seal
olla!
Olge terved ja tuhat tänu teile,
kes te alati tulete, teete ja olemas
olete! Aitähh!
Astra Kittus
Maaritsa küla

Värske ilme sai kogu Maaritsa külaplats

Sellise meesteväe abil kulges talgupäev väga ladusalt

ja loomulikult ka Kanepist. Aitäh ka
vallavanem Andrus Seemele, kes oli
toeks nii nõu kui jõuga. Loodetavasti
korraldatakse selliseid ühistegemisi

Talgutel Kanepi kirikus

tänulaud, mille valmistas pubi „Temp
ja Taar“. Nagu ikka kuulub peo juurde
laul ja tants. Meie tantsisime Maria
Drenkhani koostatud ühistantse,
kuulasime Konguta ansambel ,,Mesi”
meeleolukat kontserti ja punkti
peole pani Urmas Roht oma laulu ja
pillimänguga võludes veel nii mõnegi
paari tantsupõrandale.
23.aprillil oli selle kevade viimane
“Ajaringi” koosistumine. Kõigepealt
ikka traditsiooniline võimlemine,
millele järgnes kohtumine perearst
Vaike Meesakuga, kes kutsus igaüht
arsti juures kontrollil käima ja
rõhutas, et inimene vajab igapäevaselt
kõiki toitaineid ning lõpuks vastas
küsimustele. Noored klaverimängijad
Piia Jõksi juhendamisel andsid
toreda kontserdi, vaatasime pilte
möödunud peost ja pidasime plaane
edaspidise osas. Õhtul aga oli
“Ajaring” esindatud ümber Erastvere
järve toimunud Jüriöö jooksul - kes
jooksis, kes tegi kepikõndi, kes jalutas
raja läbi - nii nagu kellelegi sobis.
Tagasi pubi juurde naasti heatujuliste
ja punapõsksetena. Korraldajad
pakkusid kosutuseks teed ja pirukat.
26.aprillil
oli
hommikul
Pühajärve spa külastus ja õhtul
Võrus “Kandles” „Starlight Cabaret“
revüüfantaasia “Forever Young”. Bussi
täis rahvast sai osa võrratutest tantsuja laulunumbritest ning muidugi
võlus kõiki Kalle Sepp. Kodu poole
sõites oli üksmeelne arvamus - oleks
selliseid etendusi rohkem. Jõudu ja
tervist kõigile „Ajaringi“ eakatele,
uute ettevõtmisteni!
Leie Sikk

Fotod: Haldi Siilbek

„Teeme Ära“ talgupäev Kanepi kirikus
Tänavuse ‘’Teeme Ära 2018’’
koristustalgute raames otsustasime
anda oma panuse Kanepi Kiriku
toetuseks. Kuna sel päeval oli veel
mitmeid talgukohti ja samal ajal
toimus õppus Siil, siis ei saanud
kõik soovijad osaleda, mistõttu ei
jõudnud teha kõiki kavandatud
töid. Kuid 14 tubli talgulisega saime
anda meie kirikule palju värskema
ilme - puhastasime altari, lühtrid
ja pingid tolmust, pesime rõdud ja
põrandad ning korrastasime kiriku
ümbruse. Suured tänud Margitile
ja Kanepi Jaani Kirikule, kes võtsid
soojalt meie plaani vastu. Täname
talgulisi, kes olid ekstra kohale
sõitnud nii Tartust, Väike-Maarjast

Kenal kevadisel ajal on „Ajaringi“
klubil olnud palju ettevõtmisi.
28.03.
külastasime
Kanepi
Seltsimajas näitust „Karksi- Nuia
mulke elu pilte pääl” kuni aastani
1939. Nauditav oli kuulata energilise
proua Olga Palu kommentaare
fotodele. Igal hetkel oli tunda
armastust ja pühendumust, millega
näitus oli kokku pandud. See näitus
ei olnud siin juhtumisi - meie Marju
Jalase juured ongi pärit sealt ja Olga
Palu on tema ema. Idee Karksi- Nuia
kunagistest elanikest ja hoonetest
Eesti 100. sünnipäevaks näitus
teha tekkis aga just Kanepis 2011.
aastal nähtud Weizenbergi tänava
majade ajalooliste infotahvlitega
jalutuskäigul.
Kohvitassi
taga
rääkisime ka sealse piirkonna elust
täna.
15.aprill oli meile oluline ja
rõõmus päev – juubel – 50 aastat
,,Ajaringi”. Sellele peole tuli 80
klubis osalejat, meenutati olnut,
räägiti tänasest päevast, tunti rõõmu
taaskohtumistest sest nii mõnegi
teed on Kanepi mailt kaugele viinud.
Jagati
tänukirju
kauaaegsetele
aktiivsetele liikmetele, häid sõnu,
südamesoojust ning naeratusi jagus
kõigile. Eakaim piduline oli ligi 93
aastane rõõmsameelne Meeta Leidar
Võrust, kes üllatas sooviga kinkida
juubilar “Ajaringile” 50 eurot. Suur
tänu ka Jaak Kõivule, kelle poolt
oli vahutamas šampus, seltsimajale
tänu maitsva tordi eest, Kanepi
Vallavalitsusele tänu kinkekaardi eest,
millega saavad „Ajaringi“ liikmed
50 korda Pühajärvel veemõnusid
nautida. Palju häid sõnu pälvis

Ajaringi juubel

ka edaspidi ja tihedamalt kui üks
kord aastas.
Siim Kukk,
talgujuht

Foto: Siim Kukk

Foto: Marju Jalas

Tulemas on Ritsike Kogukonnapäev
07.juulil saab teoks kolmas Kogukonnapäev ja Ritsike laat Kanepis. Selleks,
et saaksite oma plaanid varakult paika panna, annan teada, mis sellel päeval
teoks saab. Laadal kaubeldakse kohaliku ja kodumaise kaubaga. Kohal on
käsitöölised, pakutakse kohalikku sööki ja jooki.
Kutsun üles kõiki julgelt oma toredaid mõtteid ja tooteid pakkuma. Eriti
hea meel on kohalike värskete aiasaaduste pakkujate üle. Lapsed, koguge oma
mittevajalikud mängu- ja spordiasjad kokku ja tulge kauplema laste kirbukale!
Kogukonnapäevalt ei puudu ka meelelahutus. Teatrielamust pakub Sulbi
külateater etendusega “Kae, kos pandse plõnni !” Tantsuelamust loob Face
Moe- ja Tantsukool - selle aasta koolitantsu alagrupi võitjad. Muusikaelamust
toob Saarepeedi rahvamuusikaorkester Mulgimaalt.
Laadal saab teoks muudki põnevat. Eelmisel aastal oli väga menukas
hoovitäika. Ka sellel aastal saab see toimuma. Vaadake oma panipaigad üle
ja tulge kauplema. Kauplemiskoha eest tasu ei küsita. Täpsemat infot ürituse
kohta jagan järgnevas ajalehenumbris.
Korraldaja Aire Hallap
tel.5056297
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SÜGISKULD tervitas kevadet

Vahvad naised Valgjärvel
Tervisevõimlemist on Valgjärvel
tehtud juba väga pikka aega. Kuna
sel aastal Kirli perekondlikel
põhjustel ei saanud meid juhendada,
siis tegi Ilse minule ettepaneku seda
teha. Tõrjusin seda mõtet kaua aega,
aga ühel sügisesel koosistumisel ei
antudki mulle muud võimalust kui
nõustuda. Nii ma siis novembrist
alustasin. Iga algus on raske, nii ka
minul. Kuigi olin varem eelmisi

juhendajaid asendanud, oli see minu
jaoks siiski väljakutse. Koos käib
meil tore seltskond, seega nalja ja
naeru jagub alati. Kunagi ei unustata
sünnipäevalapsi ega vanaemaks
saamisi. Laud on siis alati kaetud
ja juttu jätkub kauemaks. Lisaks
oleme koos käinud ka ujumas ja
spaas, mis on olnud samuti väga
toredad ettevõtmised. Erilised tänud
Ilsele, kes seda võimlemist jätkuvalt
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koos hoiab ning Üllele, kes mind
alati on julgustanud ja toetanud.
Suured tänud ka kõigile teistele
naistele, et olete alati sõbralikud,
rõõmsameelsed ja optimistlikud.
Kõigile meeldida pole raske, vaid see
on võimatu. Tore, et usaldasite mind,
sain palju julgust ja enesekindlust
juurde. Toredat suve teile kõigile!
Juhendaja Terje

10.aprillil tuli endise Valgjärve valla eakate seltsing SÜGISKULD Saverna
noortekeskuse saali, et kauaoodatud kevadet tervitada. Tulijaid oli vähevõitu –
vaid 22. Puudujad vabandasid end, kes haigusega, kes kiirete koduste töödega,
kes kodunt eemalolekuga.
Sellel olengul kaugemalt kutsutud külalisi polnud, ka kohale tulnud
loobusid laulmast-tantsimast. Aga tore oli olla! Lillesülemitega tervitati esimese
veerandaasta juubilare, õnnesoove kinnitati vahuveiniga. Jutuvadinasse kuulus
mõistagi Eesti 100, kes ja mida omalt poolt kingituseks juba teinud on või
plaanib teha.
Olulisimaks tõusis küsimus, kes ikka see päris õige eestlane on, mõtlesime
siinkohal rahvust, kultuuri, keelt, armastust Eesti maa ja rahva vastu ja nii
edasi. Otsusele jõuda aitas meid natuke lustakas viktoriin, mille tulemusena
selgus: meie ise olemegi õiged eestlased, kes oma rõõmsa meele, tantsu- ja
laululustiga, sõpru koos hoidva südamliku suhtumise ning armastusega ikka
elus edasi rühivad.

KULTUUR

SÜGISKULLA nimel kõigile tervist ja hingerahu soovides
Maimu Kindma

Kevadekuulutajad
7. aprillil toimus Kanepi
Seltsimajas juba neljandat korda
meie oma kihelkonna laste
laulupäev „Keväjä Tsirgukõnõ“.
Seda sündmust oodatakse nagu
kevadet ennastki. Seltsimaja on
sel päeval täis rõõmsaid lapsi,
lapsevanemaid
ja
publikut.
Lastele meeldib laval esinemine ja
mikrofoniga laulmine. Kokku osales
44 laululast. Sel aastal oli päevajuhiks
Marta Külaots, kes võlus oma
viiulimängu oskuse ja lauluga. Marta
on ka ise edukalt osalenud paljudel
lauluvõistlustel ja õpib praegu Tartus
H. Elleri koolis pärimusmuusika
osakonnas. Lauljaid kuulas lisaks
publikule ka žürii koosseisus
Kerli Koor, Anu Luiga, Meelis
Külaots Ja Eda Heinaste, kes
valis igast vanusegrupist välja
selle päeva parima: 3-4aastastest
Mirtel Saare, 5-6aastastest Lisanne
Suurkivi, 7-9aastastest Marta Kont,
10-12aastastest
Sandra
Hõlst,

Rahvalik kontsert Savernas
29. aprillil, rahvusvahelisel
tantsupäeval,
võis
Saverna
külakeskuse saalist kuulda lausa
mitme tunni vältel lõõtsamuusikat.
Kontserti juhtis ja vedas Heino
Tartes, kellele „EV 100 igas külas“
Põlvamaa koordinaator Marge
Trumsi andis
Eesti Vabariik
100 raames ning Tartese 100.
lõõtspilli valmimise puhul üle
mälestusplaadi.
Oma lõõtspillidega olid kohal
lõõtspillimängijad Põlva-, Valgaja Tartumaalt, samuti Põlva
muusikakooli noortekapell ning
rahvatantsijad, et üheskoos tähistada
rahvusvahelist
tantsupäeva.
Kontserti oli kuulama tulnud üle 60
inimese.
Kontserdi
alguses
nimetas
Heino Tartes seda naljatades
„harjutuskontserdiks“
suviseks
harmoonikaks. Kõlasid tuntud lood,
mida kõik oskasid ka kaasa laulda.
Kontserdi lõpetas lõõtspillide

13-15aastastest ainuke osaleja Heidi
Rajatamm. Kahjuks ei olnud sel
korral ühtegi osalejat 16-18 aastaste
vanusegrupis. Parim ansambel, duett
oli koosseisus Aleksa Lily Truija ja
Carolin Karro. Välja anti ka mitmed
eripreemiad, need pälvisid Kertu
Kahar, Gerlin Zoludev, Karmen
Kokk, Kirsi Kokk, Grete Miil, poiste
ansambel koosseisus Joonas Pokk,
Andri Tätte, Rasmus Kahar, Alvar
Kepler ja Romet Reest. Iga laululaps
sai osalemise eest auhinna, suure
tänu pälvisid lauluõpetajad Lemme
Kramp, Kristiina Kaljurand, Tiina
Konks, Mari Tooming ja Edith
Saks. Juba tehti plaane järgmiseks
laulupäevaks, sest see tuleb juba
pisut
juubelihõnguline
ning
kindlasti millegi poolest erilisem.
Julget harjutamist kõigile Kanepi
kihelkonna laululastele!
Marju Jalas

MUUSEUM

ühendorkester, kus mängis kokku
lausa üle 20 pillimängija. Enne
viimast lugu „Pillimehe leib“ sai
sõna „EV 100 igas külas“ Põlvamaa
koordinaator Marge Trumsi, kes
tänas Heino Tartest tema panuse
eest ning andis talle üle 29.04.2018
kuupäevaga
mälestusplaadi,
mis kinnitati peale kontserti ka
Tartese kodutallu. Loomulikult
said kohalviibijad kuulda, kuidas
kõlab pillimeistri 100. valmistatud
lõõtspill tema enda sõrmede all.
Greta Pentsa

SPORT

Suvehooajal näeb maanteemuuseumis peata
kanu ja unustatud sildu
Alates 1. maist on Eesti
Maanteemuuseum
taas
täies
ulatuses
avatud.
Tänavused
hooajanäitused
räägivad
esimestest liikluskampaaniatest
Eestis ja unustatud sildadest.
Kevadpühal, 1. mail avas Eesti
Maanteemuuseum
külastajatele
taas välialad. Varbuse postijaama
näitusekeldris saab näha näitust
„Peata kanana liiklemise keerises:
80 aastat liiklust, liiklusohte
ja
teavitustööd“.
Väljapanek
on
pühendatud
esimestele
Eesti
Vabariigis
toimunud
liiklusnädalatele.
„Aja
jooksul
on
tundmatuseni
muutunud
nii liiklus kui ka ennetustöö“,
sõnas maanteemuuseumi teadur
Andres Seene. „Näiteks esimeste
ülevabariigiliste
liiklusnädalate
väärliiklemise demonstratsioonide
ajal
sai
suuremate
linnade
tänavatel näha nii peata kanadeks
kostümeeritud balletiartiste kui ka
autosid ja hobuvankreid juhtivaid
üleelusuuruses viinapudeleid,“ lisas
ta.
Otse Emajõe põhjast jõuab
muuseumisse
tükike
Teises
maailmasõjas
hävinud
Eesti
sillapärandist.
Rannu-Jõesuu

terassilla ferm võtab koha sisse
muuseumi välialadel väärika Vati
silla naabruses. Alates maikuu
teisest poolest saab tutvuda Eesti
sillaehitusele pühendatud näitusega.
Sel
suvel
on
liikumine
muuseumi välialadel tavapärasest
erinev, kuna tee-ehitusmasinate
ekspositsioonihall on ehitustööde
tõttu suletud. Huvilistel ei tasu
muretseda, masinad on vaatamiseks
paigutatud parklasse ja teise
näitusehalli.

Ehitatav liikluskasvatuskeskus
ja autoajastu näitus avatakse 2019. a
alguses.
Lisainfo:
Signe Lillipuu
Eesti Maanteemuuseum
turundus- ja
kommunikatsioonijuht

Tule, astu ajas sajand tagasi!
Põlva Talurahvamuuseum Karilatsis on koht, kus võite
veeta terve päeva.
Alates 1. maist oleme avatud iga päev kell 9.00 kuni
18.00.
Meil saab tutvuda endise Karilatsi koolitalu ja Karilatsi
(Kähri) vallakeskuse hoonetega. Lisaks vaadata ringi
rehetares ning 20. sajandi alguse väiketalus. Enamik
muuseumihooneist asub oma algses asukohas.

Avatud on hooajanäitused: Meelis KIhulase näitus
“Vaka all” koolimajas, fotonäitus “Põlva - parim paik
põlvest põlve” rahvamajas ning näitused veskis ja
käitööaidas.
https://polvatalurahvamuuseum.ee/
+372 79 70 310
muuseum@polvamaa.ee

Jüriöö jooks ümber Erastvere Järve
Jüriöö jooks kogub iga aastaga
üha enam populaarsust ja osalejaid.
See tore kogupere spordisündmus
tõi sel aastal kokku üle 150 jooksja.
Kiireim meestest oli Laur Lilleoja,
naistest Marie- Rahel Lail, poistest
Brait Pill, tüdrukutest Kersti Roht,
suurima osavõtuga pere auhinna sai
perekond Käär, suurima osavõtuga
klassid olid Kanepi Gümnaasiumi

3. ja 5. klass. Eripreemiad said tubli
ja innustav isa – Kaido Nõmmik,
parima kostüümi eest Carmen ja
Greteli Zoludev ja Põlgaste Lasteaia
kollektiiv. Korraldajad tänavad kõiki
osalejaid ja pubi „Temp ja Taar“
vastutulelikku kollektiivi.
Marju Jalas
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Rattamaraton tõi Kanepi valda Eesti tippsõitjad
21. aprillil toimus III
Kõlleste
rattamaraton
Allan Oras CUP 2018.
Ürituse eestvedajaks oli
maastikurattakrossi Euroopa
meister Allan Oras. Rada sai
alguse Krootuse mõisapargist,
mis kulges suuremalt jaolt
metsaja
kruusateedel,
osaliselt üldkasutuses olevatel
maanteedel. Poka vesiveski
juures asus teenindus- ja
toitlustuspunkt, kus sõitjad
end söögi-joogiga kosutada
said.
Ilmataat
tegi
rattamaratonist
erilise
katsumuse. Tugevat tuult
trotsides asus rajale 109
ratturit. Laupäeva hommikul
kell 11 anti start 52 km
põhisõidule. Kiireima ajaga
1h ja 51min läbis raja Raido
Saar. Põhidistantsi teine oli
Sten-Erik Ottender, kellele
järgnes Taavi Kannimäe.
Naistest oli võidukas Janelle
Uibokand,
järgnes
Age

Jaanimets ning Maila Rehi.
Keskpäeval startisid lühimaa
sõitjad, 31 km pikkuse
lühidistantsi läbis kiireima
ajaga Marko Peterson.
3
km pikkusest noortesõidust
võttis osa 14 noort ning 300 m
lastesõidu läbis 16 rattasõpra.
Kõlleste rattamaraton oli
hea võimalus testida oma
võimeid ja oskusi enne Eesti
suuremate rattasarjade algust.
Hea koostöö ja mõistva

suhtumise
eest
täname
vallaelanikke, kelle kinnistuid
rada läbis. Samuti suured
tänud vabatahtlikele, kes
maratoni organiseerimises
kaasa lõid!
Kõlleste
rattamaratoni
korraldasid Allan Oras, MTÜ
Ratataa, Kanepi Vallavalitsus
ja MTÜ Spordiklubi Kõlleste.
Kerli Koor
Kultuuri- ja haridusnõunik
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RAAMATUKOGU

Suvel ikka raamatukokku!
Kevad on käes ja on aeg
aias tegutseda. Toimub ka
mitmeid põnevaid laatasid,
üks toimus juba 13.mail
siinsamas Maaritsas. Tegusal
inimesel on ikka asja ka
Maaritsa raamatukokku, sest
siin jätkub põnevat tegemist
terveks suveks.
Maist kuni oktoobrini
toimub Laste ja noorte
Suvelugemisvõistlus,
kus
kõik osavõtjad saavad omale
isikliku lugemispassi, kuhu
on tore loetud raamatute
eest templeid koguda. Kellel
septembri
lõpuks
kõige
rohkem templeid saada
õnnestub, läheb koos sõbraga
Tartusse VSpasse sulistama.
Kõik teised osavõtjad saavad

samuti auhinnad ja oktoobri
Raamatukogupäevade raames
toimub pidulik tänuüritus
kõigile osalejatele.
Mängijate soove arvesse
võttes toimub lauamänguring
edasi
ka
suvel.
Igal
kolmapäeval algusega kl
16.00 mängime põnevaid
lauamänge ja õuemänge ning
teeme suudki magusaks. Meil
on mänge igale vanusele ja
maitsele, kõik on oodatud!
Juunis
on
Maaritsa
raamatukogus üleval Reigo
Reimetsa fotonäitus „Peatu…
ja vaata lähemalt“ ning
septembris näituse teine
osa. Nautida saab kauneid
loodusfotosid.
Lisaks
kõikidele

TEATER

põnevatele tegemistele on
raamatukogus
toimuvaga
end nüüd võimalik kursis
hoida
lisaks
Facebooki
lehele
ka
Instagramis,
jälgi
kasutajanime
maaritsaraamatukogu.
Sinna saavad üles põnevad
pildid
raamatukogus
ja
selle ümbruses toimuvast
ja kõik on oodatud ka
postitama
raamatukoguga
seonduvat
teemaviitega
#maaritsaraamatukogu.
Kohtumiseni
Maaritsa
raamatukogus!
Jaanika Tappo
Maaritsa
Rahvaraamatukogu
juhataja

J U U B Õ L

Kanepi teatrisuvi tuleb taas!
Viis aastat võib olla
pikk või lühike aeg, kõik
on perspektiivi küsimus.
Meie viis aastat AlleSaijal mahutab kümmet
omalavastust,
lugematut
hulka tunde proovisaalis,
arvukalt etendusi, toredaid
teatrifestivale,
mängulusti
ja esinemisrõõmu. Sellesse
mahub ka neli varasemat
teatrisuve. Sel aastal tuleb
teatrisuvi taas ja sellega
tähistame Alle-Saija Teatritalu
viiendat sünnipäeva.
Sel
aastal
alustame
teatrisuvega juba 29. juunil,
mil taasetendub eelmise
suve menulavastus - lustakas
koguperelugu “Viikingitütar
Ragna”. Loo on kirjutanud
ja lavale seadnud Janno
Puusepp,
mängib
AlleSaija Teatristuudio. Lugu
mängitakse
Alle-Saija
Teatritalu vabaõhulaval 5
korral juuni lõpus ja juuli
keskpaigas.
Teatrisuve
märksõnaks on komöödia,
sest on ju sünnipäevaaasta ja seda tuleb lõbusalt
tähistada.
Teatrisuve
võtmelavastuseks on Janno
Puusepa
kriminaalne
absurdikomöödia
“Kukk”,
mille on lavale seadnud Ingrid
Ulst, koreograaf Reelika
Poroson ja rahvamuusik

Annika
Rahnu.
Lugu
esietendub laupäeval, 21.
juulil ja seda mängitakse sel
suvel Alle-Saija Teatritalus 7
korral. Lisaks omalavastustele
on teatrisuve programmis
ka neli külalisetendust augustikuus on võimalik näha
erinevaid lõbusaid lugusid,
mille kaudu tutvustame
komöödia
eri
vorme.
Näitetrupp
“Poolvillased”
toob
külakostiks
kaasa
soome
autori
M.Jotuni
naljaloo “Mehe küljeluu”,
mida mängitakse reedel,
3. augustil. Pühapäeval, 5.
augustil astuvad päevaste
etendustega üles külalised
Harjumaalt - Jõelähtme
LavaGrupp
rahvaliku
looga
“Võidulaenupilet”
ja Neeme Teater lõbusa
tantsuetendusega
“Viis
väikest
pakikest”.
Sama
päeva õhtul on aga võimalik
näha
klassikalist
nn.
uksekomöödiat, sest külla
tuleb
MTÜ
KaRakTer
R.Cooney
komöödiaga
“Igaühele oma”, mille peaosas
näitleja Tarvo Sõmer.
Lisaks lõbusatele lugudele
saab suvel Alle-Saijal näha
ka pisut tõsisemat teatrit. Et
sellekevadine uuslavastus “...
ja õunapuud õitsevad” on
osutunud väga menukaks

ja nimetatud ka KaguEesti 2018. aasta parimaks
lavastuseks,
mängitakse
augustikuus seda lugu AlleSaija Teatritalus veel kahel
korral - neljapäeval, 2.
augustil ja reedel, 17. augustil.
2. augusti etendus on
mõeldud raskeid ravimatuid
haigusi (eeskätt ALS ja
tsüstiline fibroos) põdevate
inimeste toetuseks ja etenduse
piletitulu
suunatakse
MTÜ Janno Puusepa Fond
kasutusse. Teatrisuvi lõpeb
lavastuse “Kukk” etendusega
19. augustil.
Teatrisuve ettevalmistused
juba käivad, sest suvi ei ole
enam mägede taga. Teatrisuve
toimumist
ja
teatritalu
tegemisi/arendusi toetavad
Eesti Kultuurkapital, kohaliku
omaalgatuse
programm,
Kanepi
vald,
Põlvamaa
Omavalitsuste
Liit
ja
Rahvakultuuri Keskus. Oleme
rõõmsad ning tänulikud, et
meil on publikut, sõpru ja
toetajaid. Tulge ikka AlleSaijale, sest suvi on ilus aeg ja
suviseid etendusi ei ole kunagi
liiga palju. Kohtumiseni AlleSaijal!
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Võrokeeline laulu- ja rahVapido 2. juunil 2018
kell 18 Võrol, kubija laululaVa pääl
l a a T , k o n T S õ r d i ’, T Ü Ü T a r õ ’ V õ r o k e S k l i i n a n k e l l 9 - 1 4
www.umapido.ee

Ingrid Ulst
MTÜ Alle-Saija Teatritalu
/ Alle-Saija Teatristuudio

9.
juunil
2018

algus kell 9.00

Põlvamaal, Kanepi vallas,
Ihamaru külas, vana Postitee äärsel
neljarealisel kasealleel

IHAMARU

KÕIVUALUTSE
LAADAPÄEV
SIIN ON murul lustimist
jaanieelset kauplemist
Programmi koostamine, koostööpakkumised: aivar@ihamaru.eu
Laadal kauplejate registreerimine kuni 8. juunini: laat@ihamaru.eu
Infotelefon: 513 6470

www.ihamaru.eu

Kanepi Teataja
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Sünnid

Kanepi valla sündmuste kalender mai-juuni 2018
Rohkem infot www.kanepi.ee
Aeg

Sündmus

Toimumiskoht/

Kanepi valla spordimängud

Korraldaja
Valgjärve endise koolimaja

1.06 kell 15.30
8.06-10.06
9.06 kell 9.00
16.06 kell 20.00

Lastekaitsepäev
Latitude 64° Festival 2018
Kõivualutse laat
Jaanipidu ansambliga "Peramaa Parunid"

juures
Põlgaste
Valgjärve discgolfi park
Ihamaru küla
Maaritsa külaplats

16.06
21.06 kell 15.00

Ironman 70.3 Otepää
Kanepi Gümnaasiumi 9.klassi lõpuaktus

Kanepi
Kanepi Gümnaasium

Kell 17.00
21.06 kell 20.00
22.06
22.06 kell 20.00
23.06 kell 21.00
29.06 kell 18.00

12.klassi lõpuaktus
Pööripäeva riitused
Jaanipidu ansambeliga “Shock”
Jaanipidu ansambliga “Viiser”
Kanepi valla jaanipidu "Rulli Magneetik"
Etendus J.Puusepp „Viikingitütar Ragna“

Viia-Jaani Labürinditalu
Põlgaste
Krootuse mõisapark
Jõksi laululava
Alle-Saija teatritalu

29.06 kell 18.00

Etendus J.Puusepp „Viikingitütar Ragna“

Alle-Saija teatritalu

25.05 kell 18.00
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Rasmus Ivanenko
(Voorepalu)
Trevor Piho
(Abissaare)
Melissa Lisell Laul
(Krootuse)
Saskia Erik
(Põlgaste)
KUULUTUSED
Müüa kuuselatid. Luunja.
Tel 5119039
Müüa kruusa, liiva, mulda ja
septiku kive.
Tel 5064084, Jaan
Müüa viljapuude istikud
(pirn,õun,ploom).
Asukoht: Tuulemäe talu, Erastvere
küla, Kanepi vald
Kontakt: 51966996
Tuulemäe Puukool
Kiviraiduri teenused
PALU KIVI OÜ
Hauakivid, hauaplaadid,
tasapinnad, seinaplaadid.
Kivide lõikamine, lihvimine.
Info tel. 5107312
www.palukivi.ee
Asume Rõngu-Otepää 8. km-l

Õnnitleme!

Sünnipäevad juunis
95

Õie Põder
21.06.1923 (Piigaste)
Gabriele Tagel
22.06.1923 (Kooraste)

90

Aino Rootslane
12.06.1928 (Kanepi alevik)
Voldemar Kiilo
20.06.1928 (Kanepi alevik)

85

Aino Vään
04.06.1933 (Maaritsa)

80

Heldur Rihma
01.06.1938 (Krootuse)
Tiiu Mölder
05.06.1938 (Saverna)
Tiiu Tamm
12.06.1938 (Karste)
Vaike Kärssin
23.06.1938 (Kanepi alevik)
Helju Käärik
24.06.1938 (Erastvere)

75

Jaan Koppel
03.06.1943 (Põlgaste)
Tiiu Püssa
12.06.1943 (Veski)

70

KORSTNAPÜHKIJA
HEITI PAVLOV
*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

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.

65

Kalvin Kährik
18.06.1953 (Karilatsi)

 MÄLESTAME 
Reet Karu
02.09.1937-04.04.2018 (Hurmi)
Agnes Kivilaan
19.06.1988-09.04.2018 (Sõreste)
Nikolai Makarov
21.06.1956- 08.04.2018
(Erastvere)
Salme Naumova
01.10.1932-11.04.2018 (Saverna)
Laine Uibo
21.10.1938-18.04.2018
(Pikareinu)
Endla Solovjova
27.09.1931-19.04.2018 (Aiaste)
Hille Tagel
14.10.1937-23.04.2018 (Jõksi)
Endla-Renata Allev
07.09.1922-28.04.2018 ( Mügra)

AKNAD
UKSED

TÖÖDELE ANNAME GARANTII
TEL 520 50 16
Kanepi vallavalitsuse ja volikogu ajaleht
Toimetuse aadress:
Turu põik 1, Kanepi, 63101 Põlvamaa.
Toimetaja: Merike Luts

Helle Siigur
12.06.1948 (Vissi)
Mare Pokk
20.06.1948( Erastvere)
Heino Huik
24.06.1948 (Valgjärve)
Juta Roio
30.06.1948 (Aiaste)

VÄLISUKSED
LÜKANDUKSED

glasaken.ee

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

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

