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Eesti Vabariigi President Kersti Kaljulaid külastas Kanepi valda

Ettevõttes AS Cista. Foto FB Põlvamaa

Eesti Vabariigi President
Kersti Kaljulaid viibis oma
Kagu-Eesti töönädala raames
Kanepi vallas 28. augustil.
Kanepi valla ettevõtetest
külastas president AS Cistat,
Kanepi Aiandit ja Siidrikoda.
Kanepi
vallamajas vestles
Kersti
Kaljulaid
Kanepi
Vallavolikogu esimehe ja
vallavanemaga ning kohtus
volikogu ja vallavalitsusega.
Ühiselt
jalutati
kõik
koos vallamajast Kanepi
seltsimajja.
Jalutuskäigul
jutustas seltsimaja juhataja
Marju Jalas Kanepi aleviku
ajaloost ning jutujärje võttis
seltsimaja ees üle proua Milvi
Hirvlaane. Kanepi seltsimajas
võttis Presidendi lauluga vastu
Kanepi Segakoor. Peamiseks
eesmärgiks oli aga kohtuda
seeniortantsurühmaga „Päripidi“.
Kohtumine
jätkus
vestlusega vabas õhkkonnas
ja
mõnusate
suupistete
nautimisega. Kanepist liikus

Foto FB Kersti Kaljulaid

president edasi Valgjärvele
ja
külastas
pärastlõunal
veel Savernas elavat LõunaEesti lõõtsameistrit Heino
Tartest, kelle kuulus lõõts sai
presidendilt ka omapoolse
täienduse. President kinnitas
EV100 juubelipilli külge kaks
metallplaati, millel ühel seisab
kiri „Kersti Kaljulaid“ ja
teisel „EV President“. Kõigis
paikades tehti ühispilte. Visiit
möödus positiivsel noodil.
President Kaljulaid tundis
siirast huvi piirkonna tööde,
tegemiste, rõõmude ja murede
vastu.
President andis oma Facebooki lehel ülevaate külastustest:
„AS Cista on pakenditootmise
mitmekümne
tegutsemisaastaga
küllalt
sujuvaks
muutnud ja küllap on enamik
eestlasi enese teadmata mõnd
nende papist karpi või pakendit
käes hoidnud. Maailma arengu

President Heino Tartese pillitöökojas.
Foto FB Põlvamaa

pulsil hoitakse aga silm peal
ja tootearendusest ei pääse.
Eriti meeldis mulle nende
välja töötatud biolagunev,
sooja hoidev toidukarp. Käes
mõnusam, loodusele vähem
kuri. Tundub igati praktiline.
Kanepi aiand on tubli
perefirma, mis lisaks taimesortide
müügile
tegeleb
ka arendusega. Koostöös
Maaülikooliga
töötavad
nad näiteks välja uusi
biostimulante.
Nagu kombeks on saanud,
külastan liitunud valdade
volikogusid - sedakorda Kanepi.
Vestlesime paljust erinevast:
välispoliitikast
ökoloogilise
liigirikkuseni välja. Ning
jah, käes on mul Sipsik, kelle
lasteaialapsed kinkisid, juhuks
kui mul kaisukas kaugele koju
jäi. Suur-suur aitäh!
Seeniortantsu segarühm “Päripidi” annab küll lootust,
et aktiivsena püsides on ka
elukvaliteet kõrgemas vanuses

märksa parem. Samuti oli tore,
et õnnestus laulda koos pika
ajalooga Kanepi Segakooriga.
Ja kui seda kõike veel Eesti
vanimas seltsimajas kogeda
saab, on ju veelgi toredam.
Heino Tartese kogu elu on
pühendatud Eesti lõõtspillidele
- kannab ta lõõtsakultuuri
edendamise
eest
juba
2012. aastast ka Valgetähe
teenetemärki. Ta mängib
lõõtspilli ja ehitab lõõtspille,
ning õpetab teisigi mängima
ja ehitama. Oli väga meeldiv
kohtumine. Tore, et lõõtspillid
noorte hulgas nii populaarseks
on saanud!
Siidrikoja ambitsioonid tunduvad olevat küllalt maailmavallutuslikud, valmivast
suurest tootmishoonest paljude
tervislike koguperesiidriteni.
Aga eks neil ole juba ka ette
näidata kõrgeid tunnustusi
tervest maailmast.“

Kanepi aiandis. Foto FB Kersti Kaljulaid

Kohtumine Kanepi Vallavolikogu ja Vallavalitsusega. Foto
FB Kersti Kaljulaid

Jalutuskäik Kanepis Weizenbergi tänaval.
FB Kersti Kaljulaid

President Kanepi aiandis. Foto FB Kanepi
Aiand

Kohtumine Päripidi ja Kanepi segakooriga. Foto FB Kersti
Kaljulaid

Siidrikojas. FB Kersti Kaljulaid

VALLAVANEMA VEERG

August on eestlastele kuu,
kus tunda uhkust iseenda
ja eestlaseks olemise üle.
Kanepis on kaunis traditsioon
tähistada isamaalisi sündmusi
lipu heiskamise ja pärgade
asetamisega ausambaplatsil.
Nõnda ka 20. augustil Eesti
taas-iseseisvumispäeval. Suur
rõõm oli näha, et suur hulk
kohalikke inimesi oli pidulikku
sündmust tähistama tulnud.
Need pidulikud sündmused
panevad mind alati mõtlema
eestluse, vabaduse ja väärtuste
peale. Uhke on olla eestlane.
Sama võrra suurt heameelt
ja uhkuse tunnet sain tunda
ka meie valla kolme kooli
avaaktustel. Sel aastal astus
kolme kooli peale kokku
esimesse klassi 38 õpilast.
Kanepi Gümnaasiumi 10.
klassi astus 19 õpilast. Kolme
kooli õpilaste arv kokku on
hetkel 348. Hea meel on
tõdeda, et kõikide koolide
õpilaste arv on kasvanud.
Ilmselgelt näitavad numbrid
meie koolide head taset.
Viimase suvekuu lõpetas
Eesti Vabariigi Presidendi
visiit Kanepi valda. President
kohtus ettevõtjatega, tegusate inimeste ja Kanepi
Vallavolikogu ning Vallavalitsusega. Oma vestlustes
puudutas President globaalseid teemasid ja andis ülevaate
maailmas toimuvast, kuid
kuulas huviga ka kohalike
rõõme ning muresid.
Hea tunne on võõrustada
auväärseid külalisi ja usun, et
meil on, mida näidata ning
mida maailmaga jagada.
Soovin kõigile sooja
sumedat sügise algust.

ja

Piret Rammul
Kanepi vallavanem
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VOLIKOGU JA VALLAVALITSUS
Kanepi Vallavolikogu väljasõiduistung 15. augustil Lätis
15. augustil toimus volikogu väljasõiduistung
Läti Vabariigis, Priekuļis. Istungi päevakorras
oli viis punkti.
Volikogu andis nõusoleku ECO OIL OÜ-le
geoloogilise uuringu loa andmiseks Kolleri
V uuringuruumis, Saverna külas, taotlejale
kuuluval eramaal maavara tarbevaru uuringu
teostamiseks.
Taotletava
uuringuruumi
teenindusala pindala on 10,24 ha. Tegemist
on kruusa ja liiva tarbevaru uuringuga,
mille käigus plaanitakse rajada kuni 20
uuringukaeveõõnt.
Teise päevakorrapunktina arutas volikogu
Kanepi Gümnaasiumi hoone renoveerimist.
Volikogu haridus- ja noorsookomisjon ning
majandus- ja eelarvekomisjon on heaks

kiitnud kooli ettepaneku alustada 2020. aastal
kooli hoone suuremate renoveerimistöödega.
Ettepaneku
kohaselt
renoveeritakse
terviklikult kogu koolimaja küttesüsteem, teine
korrus tervikuna, mis hõlmaks klassiruume
k.a vee- ja kanalisatsiooni vedamine igasse
klassiruumi, elektri- ja küttesüsteemi vahetust
ning üldremonti. Koolihoones on remonditöid
teostatud seni jupiti, kuid pikemas
perspektiivis selline lähenemine hoone üldist
seisukorda ei paranda. Ühiselt kiideti heaks
volikogu komisjonide ettepanek ning esitati
vallavalitsusele ülesanne valmistada ette ja
viia läbi Kanepi Gümnaasiumi renoveerimise
projekti hange.
Enampakkumise nurjumise tõttu otsustati

jätkata vallale kuuluvate laadur-ekskavaator
New Holland B115 ja ekskavaator Neuson
3503 müüki komisjonimüügi korras.
Istungil arutati palju vastukaja tekitanud
möödunud volikogu istungil otsustatud
Valgjärve vana koolimaja ehk Kooli kinnistu
müüki. Tõdesime, et vallapoolne teavitus
kogukonnale hoone müügi kaalutlustest
on jäänud väheseks. Istungil otsustasime
moodustada töörühma, mille ülesandeks
on anda volikogule ja vallavalitsusele
täielik ülevaade kogukonna vajadustest,
kogukonnahoone
rajamise
võimalikust
asukohast ning maksumusest, võrdluseks
vana hoone renoveerimise vajadused ning
maksumus. Töörühma ülevaate järgselt

saame koostada konkreetse tegevusplaani
ning jätkata tulevikuplaanide arutelu koos
kogukonnaga.
Volikogu istungi protokolli ja vastuvõetud
õigusaktidega saab tutvuda valla kantseleis
ning elektrooniliselt Kanepi Vallavalitsuse
dokumendiregistris.
Järgmine korraline volikogu
istung
toimub
19. septembril Kanepi
vallamajas.
Ilusat suvelõppu!
Kaido Kõiv
Kanepi Vallavolikogu
esimees

INFO
Kohaliku omaalgatuse programm
on taas avatud
Mittetulundusühingutele ja sihtasutustele
toetuse taotlemiseks on taas avatud kohaliku
omaalgatuse programm, millega soovitakse
kaasa aidata tugevate ja omaalgatusel
põhinevate kogukondade tekkimisele ning
püsimisele.
„Lisaks paikkonnale on inimeste jaoks
sageli elukohaga rahulolemiseks määravaks
teguriks inimesed, kellega nad lähestikku
elavad ehk kogukonnal on meeldiva
kodutunde tekkimiseks järjest suurem
osa,“ ütles riigihalduse minister Jaak Aab.
„On tunnustamisväärne, kui on inimesi,
kes tahavad vabatahtlikult panustada oma
aega ja energiat ühise kodukandi paremaks
muutmisse. Et neile ja nende kogukondade
tugevdamisega seotud tegevustele jõudu
juurde anda, pakume võimalust taotleda kuni
2000 euro suurust toetust.“
Programmi eesmärgi täitmiseks antakse toetust
tegevusteks, mis tugevdavad kogukonna

identiteeti, loovad tõhusamat koostööd
ning
panustatavad
kogukonnaliikmete
teadmiste ja oskuste kasvu. Toetust antakse
ka kogukonnaliikmetele vajalike teenuste
pakkumiseks ja ühistegevust soodustavate
avalikus kasutuses olevate objektide rajamiseks
ja arendamiseks.
Toetust saavad taotleda avalikes huvides
tegutsevad
mittetulundusühingud
ja
sihtasutused, milles ei osale liikmena kohalik
omavalitsus ega riik ja mille liikmetest
äriühingud ei moodusta rohkem kui poole.
Maksimaalne toetussumma esitatud projekti
kohta on 2000 eurot ning omafinantseering
peab olema vähemalt 10% projekti
kogumaksumusest.
Taotlusi võib esitada e-posti teel ning tähtaeg
on 1. oktoober 2019 kell 16.30. Taotlused
esitatakse taotleja asukohajärgse maakonna
maakondlikule arendusorganisatsioonile:
Rahandusministeeriumi pressiteade

Ühinenud Metsaomanikud

Kanepi Vallavolikogu muutis juunikuu volikogus „Kanepi valla tunnustuse avaldamise korda“.
Aukodaniku ja aunimetuste kandidaatide esitamise tähtaeg ei ole enam jaanuaris, vaid on 1.30 september. Tunnustuste üleandmine toimub Kanepi valla sünnipäevaüritusel 19. oktoobril
Krootuse külakeskuses.

Ühinenud Metsaomanikud MTÜ on
alates 2017.a. aprillist FSC® C135147
metsamajandamise ja tarneahela grupisertifikaadi omanik. Tegemist on rahvusvahelise sertifikaadiga, mis näitab, et
metsaomanik
majandab
oma
metsa
vastutustundlikult.
Grupisertifikaadi liikmete tegevus peab olema
vastavuses kõikide sertifikaadi printsiipide
ja indikaatoritega. Väga oluliselt kohal
on kohaliku kogukonna õigused ja nende
ressursside kaitse. FSC® grupisertifikaadiga
liitunud järgivad muuhulgas järgmisi punkte:
• Metsaomanik ei tee piiranguid igaüheõiguse
realiseerimiseks.
• Metsaomanik peab piirangute tegemisel neid
põhjendama ja kirjeldama.
• Metsaomanik peab austama kohalike
kogukondade seaduslikke, tavaõiguslikke
või traditsioonilisi õigusi metsaressursside
kasutuseks.
• Kvalifitseeritud kohalikele elanikele peab

pakkuma võimalust osaleda eelistatud viisil
metsamajandaja tegevuses seoses tööhõive
ja alltöövõtuga. Metsamajandaja suunab
tähelepanu kohaliku tööjõu kasutamisele.
• Metsamajandaja peaks kohalikele elanikele
tagama võimaluse osta oma tarbeks
küttematerjali.
• Metsamajandaja peab regulaarseid läbirääkimisi huvirühmadega.
Meie FSC® grupisertifikaadi suuremate
metsamajandajate hulka kuuluvad: Eesti
Metsafond OÜ, Estonian Sustainable Forestry
OÜ, Haanja Forests OÜ, Karusambla OÜ,
Metsagrupp OÜ, Metsamaahalduse AS,
Metsatalu OÜ, Mortec OÜ, Multiland OÜ,
Palumetsa OÜ, Taanimets AS, Varoteks OÜ,
Vestman Forest Fund AS ja veel hulgaliselt
metsaomanikke.
Kõikidele FSC sertifikaati puudutavatele
küsimustele saab vastuse metsaühistu
keskkonnaspetsialistilt: pilleriin@eestimetsad.
ee või +372 56686521.

KOGUKOND
Maapäev Põlvamaal
Sel suvel Põlvamaal toimunud rohkete
sündmuste hulka mahtus ka kolmepäevane
Maapäeva üritus. Tegemist on pikka
traditsiooni omava ja Kodukandi liikumise
poolt korraldatava ettevõtmisega. Esimene
Maapäev ehk külade parlament toimus
aastal 1996 Ida-Virumaal. Sealt alates on
Maapäev toimunud erinevates maakondades
ja sel aastal jõudiski järjekord Põlvamaa kätte.
Põlvamaa Maapäeva korraldasid koostöös
MTÜ Põlvamaa Liikumine Kodukant ja Eesti
Külaliikumine Kodukant. Kuivõrd osalejaid
oli peaaegu 400, siis Räpina oli kahtlemata
sobivaim koht sellise ürituse läbi viimiseks.
Seda eelkõige nii majutuse kui ka konverentsi
läbiviimiseks sobilike ruumide olemasolu
tõttu. Loomulikult on Räpina ka lihtsalt
imeilus koht, mida külalistele näidata.
Esimesel
ürituse
päeval
toimusid
traditsiooniliselt maakondlike delegatsioonide
külaskäigud Põlvamaa küladesse. Iga

delegatsiooni jaoks oli Põlvamaal ette
valmistatud programm, mille käigus külastati
kahte kuni nelja küla. Kanepi vallast oli
võõrustavaid kogukondasid päris mitmeid.
Aitäh huvitavate programmide ja sõbraliku
vastuvõtu eest Kooraste, Maaritsa ja Soodma.
Külades käinud delegatsioonidelt saadud
tagasiside on olnud väga positiivne.
Maapäeval koondusid kolmeks päevaks
kokku kõikide maakondade aktiivsed
külakogukondade esindajad – eelkõige selleks,
et üheskoos arutleda maa- ja külaelu rõõmude
ja murede üle. Aruteluga asi ei piirdunud,
vaid alati on eesmärgiks viia probleemid ja
võimalikud lahendused nö kõrgemale poole
– valitsusse ja ministeeriumitesse. Selleks
on koostatud arutelude tulemusel Maapäeva
manifest, mis sel korral anti kinnitatult
üle maaeluminister Mart Järvikule. Lisaks
töisele poolele pakutakse Maapäeval alati
vastuvõtva maakonna poolt välja ka oma

kultuuriprogramm.
Põlvamaa
sisustas
õhtupoolikud väga mitmekesiste esinejatega.
Räpina kirikus esines Tõnis Mägi koos
Põlva
Muusikakooli
keelpilliorkestriga.
Aianduskoolis esinesid esimesel õhtul
Leevaku Küla Bänd ja rahvatantsurühm
Reilender ning teisel õhtul Nedsaja Küla Bänd,
tantsurühm Nõtked ja Karvased ja Lahedad
mutid Lahedalt.
Maapäeva programmi kuulub ka Aasta Küla
valimine. Esimeses etapis valiti aasta küla
igas maakonnas ja siis järgnes üleriigiline
valimisvoor. Külasid hindas seejärel komisjon,
mida juhtis Riigikogu esimees. Sel korral
esindas konkursil Põlvamaad Karilatsi küla.
Varasematel kordadel on Põlvamaalt konkursil
osalenud Hurmi, Kiidjärve, Karisilla, Maaritsa,
Lutsu, Taevaskoja ja Himmaste külad. Seekord
siis tunnistati üleriigilise 2019 Aasta Küla tiitli
vääriliseks Lüübnitsa küla Võrumaalt, mis ka
ju endine Põlvamaa küla. Päris selgelt väärivad

aga tunnustust kõik külakogukonnad, kes
nii maakondades kui ka üleriigiliselt sellele
tiitlile kandideerisid. Põlvamaa Aasta Küla
järjekordne konkurss toimub 2020. aasta lõpus
ning järgmine XIV Maapäev saab toimuma
aastal 2021 Harjumaal.
Täname Maapäeva toetajaid – Põlvamaa
Omavalitsuste Liitu, Kohaliku Omaalgatuse
Programmi ja Kultuurkapitali.
Ahti Bleive
Põlvamaa Kodukant

NR. 9 (142) September 2019

Kanepi Teataja

3

HARIDUS
Põlvamaa haridustöötajad pälvisid tunnustust

Tunnustuse saab Karin Valdas Krootuse
Põhikoolist. Foto Kerli Koor
26. augustil pidasid Põlvamaa haridustöötajad
Põlva Kooli aulas tänuüritust, mille raames
tunnustati oma valdkonna parimaid.
Põlvamaa õpetajate augustifoorumi 2019 avas
Põlvamaa Omavalitsuste Liidu esimees Enel
Liin, kes rõhutas õpetaja ja vanema vahelist
koostööd, mille tulemusena on võimalik lapse

haridusteed paremini korraldada.
Seejärel toimus konkursi “Eestimaa õpib ja
tänab” Põlvamaa laureaatide ja nominentide
ning Põlvamaa aineühenduste juhtide
tunnustamine. Ettevõtlike koolide konkurssi
“Õppimine on põnev” Põlvamaa parimaks
ettevõtmiseks valiti Mooste Mõisakooli
edulugu “Põlvamaa noorte inspiratsioonipäev”.
Muusikalise vahepalaga esines laulukirjutaja
ja muusikapedagoog Allan Kasuk.
Küsimusele “Miks peaksid kuuluma Eesti
Haridustöötajate Liidu liikmeks?” andis oma
sõnavõtus vastuse Eesti Haridustöötajate Liidu
juhatuse esimees Reemo Voltri.
Sellele järgnes Põlva Muusikakooli neidude
ansambel Blue-S-i esinemine, keda saatis
klaveril juhendaja ja komponist Riivo Jõgi.
“Lapsed teatrisse ja hakkame santima” teemal
rääkis Rahvakultuuri Keskuse Põlvamaa
rahvakultuurispetsialist Kati Taal.
Kõikidele Põlvamaa aasta haridustöötajatele
kingiti Maarja Küla SA intellektipuudega
noorte valmistatud keraamilised tassid
“Jäälind”. Noorte juhendaja on meister Aivar
Rumvolt.
Põlvamaa laureaadid
PIIRKONDLIK AASTA LASTEAIAÕPETAJA

Ülle Galka, Räpina Lasteaed Vikerkaar
ujumisõpetaja
PIIRKONDLIK AASTA KLASSIÕPETAJA
Sigrit
Mallene,
Krootuse
põhikooli
klassiõpetaja
PIIRKONDLIK AASTA KLASSIJUHATAJA
Ege Kostõgov, Tilsi Põhikooli õpetaja ja 6.
klassi klassijuhataja
PIIRKONDLIK
AASTA
PÕHIKOOLI
AINEÕPETAJA
Karin Valdas, Krootuse Põhikooli loodusainete õpetaja
PIIRKONDLIK AASTA GÜMNAASIUMIÕPETAJA
Merle Pintson, Põlva Gümnaasiumi eesti
keele ja kirjanduse õpetaja
PIIRKONDLIK AASTA KUTSEÕPETAJA
Sirje Tooding, Räpina Aianduskooli õpetaja
PIIRKONDLIK AASTA TUGISPETSIALIST
Viive Kanarik, Räpina Lasteaed Vikerkaar
logopeed
PIIRKONDLIK AASTA HARIDUSTEGU
Räpina Lasteaed Vikerkaar, õuesõppetegevused
- loodus kui kõige täiuslikum õpikeskkond
tänapäeva inimesele
PIIRKONDLIK AASTA HARIDUSE SÕBER
Kaupo Kaskla, Põlva Lasteaed Pihlapuu

Tunnustuse saab Sigrid Mallene Krootuse
Põhikoolist. Foto Kerli Koor
hoolekogu esimees
Tunnustuse andsid üle Põlvamaa Omavalitsuste Liidu tegevjuht Eve Neemsalu ja
Põlvamaa Arenduskeskuse ettevõtluse ja
noorte projektijuht Kristel Koddala.
Põlvamaa Omavalitsuste Liit

KANEPI GÜMNAASIUM

Õppeaasta algus Kanepi Gümnaasiumis

Kanepi Gümnaasiumi esimene klass ja klassijuhatajad Kaidi Valli-Mägi ja Kadri Mõttus.
Esimese koolipäeva aktus toimus meil 2. arvudes: on olnud tulijad ja ka minejaid. Kokku
septembril. Aktusel said oma esimese aabitsa õpib sellel õppeaastal meil 204 õpilast, mida on
20 tüdrukut ja poissi, kelle jaoks algas põnev rohkem kui eelmistel õppeaastatel. Põhikooli
koolitee. See päev oli nendele ja nende klassides õpib 161 ja gümnaasiumiklassides 43
emadele-isadele, õdedele-vendadele ning õpilast. Neid õpetavad 29 õpetajat. Koolitoidu,
vanavanematele eriti rõõmus ja pidulik. 10. kooliümbruse ning ruumide puhtuse, turvalise
klassi oleme 5.septembri seisuga vastu võtnud koolikeskkonna eest seisavad hea 7 inimest.
20 õpilast. Oma kodukoolis jätkavad õpinguid Hea haridus on tugeva tuleviku alus, mis avab
13 kevadel põhikooli lõpetanut noort ning 7 uksi ja annab arenguvõimalused edaspidiseks
õpilast on tulnud mujalt põhikoolidest. Suvel eluks. Hea haridus ei tähenda ainult teadmisi,
on olnud muudatusi ka teiste klasside õpilaste see on ka hea käitumine, oma pere ja kaaslaste,

Kanepi Gümnaasiumi 10. klass ja klassijuhataja Kadri Mõttus. Fotod Andre Kaljumäe
oma kogukonna ja riigi väärtustamine. Kanepi tulemas mitu rahvusvahelist projekti ja
Gümnaasium on andnud head haridust juba õpilasvahetust.
215 aastat. 13. novembril tähistame just sellise Loodan, et koostöös lastevanematega tuleb
numbriga kooli sünnipäeva! Tänapäeva meie õpilastel ja õpetajatel õpihimuline,
koolis toimub õppimine ka klassiruumist ettevõtlik, teguderohke ja juubeli vääriline
ja koolist väljas. Silmaringi laiendamiseks
viiakse läbi õppekäike ning loodusmatku, kooliaasta!
käiakse teatris ja kinos. Koolipäeva muudavad
mitmekesisemaks mitmed tegevused huviEda Tarend
ringides. Maailmapildi avardamiseks ning
võõrkeeleoskuse parandamiseks on meil
Kanepi Gümnaasiumi direktori kt

PÕHIKOOLID

Uue kooliaasta algus Savernas

Saverna Põhikooli direktor Rita Punning ja esimene klass. Foto Alar Tamm
Sel tarkusepäeval tuldi Savernas esimest
Suvepuhkus tore oli, aga otsa sai.
koolipäeva tähistama kogu perega, sest
Aeg on jälle kooli tulla, laiselda ei või.
pidulikule aktusele ja klassijuhatajatundidele
Tahaks juba sõpru näha, mis nad teinud on.
järgnes kooli õuel perepäev. Seal oli tegevusi nii
Küsida ja pärida, et kus nad käinud on.
palju, et oli põhjust lausa eraldi kava koostada
Selliste muusikaõpetaja loodud ja suvevaheaja ja koolimaja seinale üles riputada. Saverna
lõppu kuulutavate sõnadega laulsid
1. koolis käisid külas Kaitseliidu Põlva maleva
septembril Saverna Põhikooli 4. klassi lapsed liikmed, kes õpetasid huvilistele sõdurioskusi:
uue kooliaasta hoogsalt käima. Savernas alustas kindlat kätt ja teravat silma õhupüssiga
sel aastal esimest korda kooliteed kaheksa laskmisel. Veel käisid oma tööst rääkimas ja
õpilast. Kooliperes on nüüd kokku 70 õpilast, uut päästeautot näitamas Saverna komando
15 õpetajat (koos direktori ja tugipersonaliga), vabatahtlikud päästjad. Kuna päästeauto oli
3 koolitöötajat ning lasteaiaga kahasse veel ka kõik uksed valla löönud, siis huvitunud silm
kokk ning kokaabi.
sai näha kogu tehnikat, millega päästetöötajad

Foto Riin Kont
abivajaja juurde tõttavad.
Kel suvekuumusest juba tüdimus peal, sai
koolimajas kogenud mängujuhi tarkade
õpetuste järgi lauamänguoskusi lihvida ja
õpetaja Merikesega järjehoidjaid meisterdada.
Tänu kaitseliidule oli meie kasutuses ka suur
pann, mis võimaldas avada pannkoogikohviku,
kus küpses kokku kuni 8 kooki korraga.
Lapsevanemad aitasid kaasa pannkookidele
lemmikmaitsete andmisel, tuues kaasa moosi,
mett ja šokolaadikreemi. Energia ülejääke sai
kulutada tasakaalulindil trikkide tegemiseks
või „kes püsib kauem lindil“ mõõduvõtuks.
Päeva naelaks kujunes aga Maksuja

Tolliametist külla tulnud tollikoera ja
koerajuhi esinemine. Koos tutvustasid nad
oma igapäevatööd ja näitasid, milleks üks
koera nina võimeline on. Lisaks tõsisele
tööle sai näha ka koera ja inimese vahelist
sõbralikku teineteisemõistmist ja lõputut
mängulusti. Sisuka tarkusepäeva võibki kokku
võtta koerajuht Anneli sõnadega, kes ütles, et
on õnnelik inimene, sest tema töö on talle ka
hobi eest! Loodetavasti andis selline külaskäik
edasist indu ka lastele õppimisel ja valikute
tegemisel. Aitäh kõigile perepäeval osalejatele!
Riin Kont
Saverna PK hoolekogu
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Õppeaasta algus Krootusel

2. septembril alustas Krootuse kool tööd
74 õpilase, 15 õpetaja, ühe tugispetsialisti,
raamatukoguhoidja ja viieliikmelise abipersonaliga. On avatud 9 klassikomplekti,
liitklasse pole. Esimesse klassi astujaid oli sel
aastal 10, uue õpetajana alustas tööd kehalise
kasvatuse õpetaja Andres Kübar.
Sel sügisel tervitas lapsi renoveeritud aula,
värske väljanägemise sai vanemate klasside
koridor värvitud seinte ja valgete klassiustega.
Kooliõuel
on
valmimisjärgus
mõnus
varjualune nii õppimiseks kui ka vaba aja
veetmiseks.

1. klass ja klassijuhataja Sigrid Mallene. Foto Aime Sabre

On põhjust kiita ka meie õpetajaid. Juba teist
aastat järjest sai Põlvamaa Aasta Õpetaja tiitli
Sigrid Mallene klassiõpetajate kategoorias,
põhikoolide aineõpetajate kategoorias osutus
laureaadiks Karin Valdas.
Edukat kooliaastat kõigile Kanepi valla
õpilastele, õpetajatele ja teistele kooliga kokku
puutuvatele asjaosalistele!

Aime Sabre

NOORTEKESKUS

Suvekoolis said kokku Põlvamaa noored

Suvekooli ühisfoto. Fotod Greta Pentsa
15.-16. augustil toimus Krootusel Põlvamaa
noortekeskuste suvekool. Tegemist on
traditsioonilise üritusega, mis aga eelmisel
aastal pidamata jäi, sest polnud korraldajad.
Sel aastal haarasid aga Kanepi valla
noortekeskused initsiatiivi ning asusid
traditsiooni taaselustama. Kahepäevasesse
suvekooli said kutse kõik Põlvamaa
noortekeskused. Osales neist seitse. Suvekooli
tegi eriti eriliseks asjaolu, et selle korraldamises
said väga palju sõnaõigust just noored.
Tegevust suvekoolis jagus. Fotojahis tuli
kümneste gruppidega seigelda mööda
Krootuse küla ning teha oma nutitelefoniga
selfie’sid kümne etteantud objektiga. Ülesande

jooksul saadi lähemalt tuttavaks ka teistest
noortekeskustest pärit noortega, sest fotojahti
läbiti segarühmades.
Fotojahile järgnes omaloominguprogramm,
kus noored said valida endale sobiva teema
– kas laul, tants, playback või reklaam –
misjärel oli aeg oma etteastet harjutama
asuda. Absoluutselt kõik grupid olid loovad
ning kõigest pooleteist tunniga valmisid
läbimõeldud, viimistletud ning huvitavad
etteasted.
Päeva teine pool oli pühendatud töötubadele.
Noored said nelja tunni jooksul panna proovile
oma meeskonnatöö püüdes põgenemistoast
välja pääseda; pidada Krootuse mõisapargi

puude vahel laserlahingut; lasta vibu ning
kogeda virtuaalreaalsust.
Päeva kõige oodatum osa oli noorte jaoks
kindlasti kontsertprogramm. Kahe tunni
jooksul astusid üles Renate ja Merlyn Uusküla,
õhtu jätkus diskoga.
Noored veetsid täiskuuöö telkides, kust
hommikul polnudki eriti tahtmist välja
ronida. Ometi ootasid ees teise päeva
tegevused. Sedapuhku õpiti erinevaid
tantsustiile tantsutöötoas, kuid päeva kõige
suurejoonelisem tegevus leidis aset Krootuse
bussijaamas. Noored osalesid tänavakunsti
töötoas ning selle käigus sai täiesti uue ilme
ka Krootuse bussijaam. Märge selle kohta, et
tänavakunsti aitasid teha suvekooli noored,
jääb nüüd ka seda seina kaunistama ning
kohalikel on võimalik iga päev seda vägevat
kunstiteost imetleda.
Suvekool lõpetati ühtses suures ringis, kus kõik
said jagada oma muljeid suvekoolist ning välja
tuua, mis just neile kõige rohkem meeldis.
Noorte nõudmisel pidid oma arvamuse välja
ütlema ka noorsootöötajad.
Suvekoolis
osalesid:
Laheda
Avatud
Noortekeskus, Ahja Avatud Noortekeskus,
Räpina Avatud Noortekeskus, Orava Avatud
Noortekeskus, Saverna Avatud Noortekeskus,
Kanepi Avatud Noortekeskus ja Kõlleste
Avatud Noortekeskus! Suvekooli korraldamist
toetas Eesti Noorsootöö Keskus!
Greta Pentsa

Tänavakunst Krootuse bussijaama seinal.

KOGUKOND
Suvesündmused Valgjärvel
Valgjärve külapäev

Valgjärve perepäev

Valgjärve külapäev toimus 17. augustil Valgjärve Külakeskuse juures. Üritus hakkas
pihta kell 15.00. Kohe alguses oli võimalik
vaadata meie tublide nobenäppude Vanda
ja Aili käsitööd ning soovi korral ka osta.
Mirjam Hauka Farm OÜ-st oli kohal müümas
küüslauku ja küüslaugust tehtud tooteid ning
käsitööna valminud mütse ja kindaid. Kristel
oli müümas enda tehtud käsitöökaarte,
-märkmikke ja helkureid ning naturaalset
mett. Ta seadis üles ka laua, kus soovijad said
tema juhendamisel meisterdada kaarte. Ilse,
Reelika ja Marge meisterdasid soovijatega
raamatu järjehoidjaid. Jaanus tervitas tulijaid
ning jagas laiali õnneloosi numbreid, millega
oli võimalus võita endale Eco Oili poolt
välja pandud veinipudeli hoidja. Lapsi olid
rõõmustamas Kirsi Ponitalu ponid, Airfunilt inim-lauajalgpall ja muud mängud. Õhtu
jooksul mängiti veel mitmeid erinevaid
mänge, et välja selgitada kõige osavamad,
kiiremad ja julgemad külaelanikud. Tublimaid
osavõtjaid tunnustati auhindadega. Need kes
soovisid, said külastada ka kümblustünni
ja sauna. Rahva söögi- ja joogipoolse eest
hoolitses Otepää Grill & Pub.
Kell 20.00 algas simman ansambliga PS
TROIKA. Jalga keerutati hiliste õhtutundideni.
Suurimad tänud Teile, kes Te kõik kohal olite!
Aitäh meie tublidele toetajatele - Kanepi vald,
Kirsi ponitalu, Airfun, ELH PALKEHITUSE
OÜ ja ECO OIL. Suur tänu ka neile kõigile,
kes aitasid üritust korraldada - Jaanus, Ulvi,
Aimar, Reelika, Raivo, Ilse, Peeter ja teised
abilised.

23. augustil toimus Valgjärve kooli juures
perepäev, mille raames näitasid oma tehnikaja töövahendeid mitmed jõustruktuuride
esindajad. Päev oli suuremas plaanis mõeldud
lastele, kelle jaoks alustas päeva laululava juures
politsei koerajuht Heili Mets oma neljajalgse
sõbra Draamaga. Draama näitas õpitud trikke
ning ka seda, miks ta on politseikoer. Peale
Draama etteastet rääkis koerajuht Heili Mets
ka oma tööst.
Seejärel näitasid piirkonnapolitseinikud
Veronika Kadastik, Janar Koemets ning noorsoopolitseinikud Piret Sirg politseiautosid
ning töövahendeid. Piirkonnapolitseinik Janar
Koemets tutvustas märulipolitsei töövormi,
kiivreid ja kilpe, mida ka julgemad said selga
proovida. Peale selle said soovijad istuda
politseiautosse ning nii mõnigi leidis üles
nupu, mis käivitas sireeni või sinise ja punase
vilkuri.
Esinemiste vaheajal oli võimalus tutvuda

Ulvi Peepson

Valgjärve külapäeval. Foto Raivo Antsov

Kaitseliidu Põlvamaa maleva sõidukiga ning
ka Õhuseiredivisjoni Tõikamäe radariposti
meeskonna kasutuses olevate sõidukitega.
Eriti populaarseks kujunes Tõikamäe
radariposti meeskonna hiiglasest soomustatud
veoauto Sisu, mille kabiini ronimiseks tekkis
lausa järjekord ning mõnigi laps leidis tee
läbi katuseluugi sõiduki katusele. Sõiduki
populaarsust vaadates sai tehtud ka ettepanek
Tõikamäe radariposti meeskonnale jätta
sõiduk Valgjärvele ronimispuuks, kuid paraku
sõitis sõiduk peale üritust tagasi oma baasi.
Kui Valgjärve kooli juures olid esinemised
vaadatud, oli aeg siirduda Valgjärve järve
äärde, kus oma etteastet olid näitamas Otepää
Päästekomando päästjad. Soovijad said
kooli juurest järve äärde sõita Kaitseliidu
sõiduki Unimog kastis, mis oli omaette
elamus nii mõnelegi lapsele. Valgjärve
ääres näitasid päästjad veepääste veelauda
ning päästerõngast. Lisaks sellele said
uudishimulikud ise päästerõngast visata
ning tutvuda päästeameti sõidukiga ning

sellega kaasas olevate tehnikavahendite ja ka
päästepaadiga. Peale antud esitlust suunduti
taas sõidukiga Unimog Valgjärve kooli
juurde, kuhu oli tulnud elupäästet näitama
Eesti Punase Risti Põlvamaa Seltsi esindajad.
Punase Risti esindajad olid kaasa võtnud
elustamisnukud, mille abil näidati inimeste
elustamist. Igal soovijal oli võimalus ka
ise proovida mannekeeni peal elustamise
protseduuri. Perepäeval jätkus tegevusi
kolmeks tunniks ning selle aja vältel väisas
perepäeva 80 inimest, kellest 50 olid lapsed.
Korraldajate poolt suured tänud kõigile
vabatahtlikele, kes aitasid antud üritust läbi viia
ning ka Politseile, Otepää Päästekomandole,
Kaitseliidu Põlva malevale, Eesti Punase
Risti Põlvamaa Seltsile, Õhuseire divisjoni
Tõikamäe Radariposti meeskonnale. Erilised
tänud ka Draamale ning tema perenaisele
koerajuht Heili Metsale, kelleta antud üritus
poleks pooltki nii tore olnud.

Valgjärve perepäeval. Foto Raivo Antsov
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Festivaliaeg!
ja kuuma kohvi. Meisterdajad valmistasid
käevõrusid, joonistasid asfaldile lõbusaid pilte
kriidiga. Väike jalutuskäik ja said uudistada
koduloomi oma loomulikus keskkonnas,
mängida põnevaid mänge, küsida jahimeestelt,
mis põnevat toimub ja maitsta hõrgutisi
Põlgaste jahimajas. Kuum ja ilus augustipäev
läks linnutiivul.
Õhtul oli võimalik veel külakeskuse saalis
vaadata filmi „Kalevi kolhoosis“ ja etenduse
„Mälutempel“ salvestust. Laululaval toimunud
tantsuõhtu ansambli „Kruiis“ saatel lõpetas
selle toimetusi täis päeva Põlgastes. Oli põnev
ja elamusi pakkuv päev tegijatele ning päevast
osa saanutele.
Suured tänud kõigile tegijatele festivalil!
Festivali korraldusmeeskond

Põlgaste jahimehed. Foto Tiit Rammul
Päikest, vabadust, reisimist, rõõmsaid
kohtumisi pakub iga suvi küllaldaselt.
Paikkondade traditsioonid on väga erinevad,
neid tuleb kindlalt hoida.
10. augustil peetud Põlgaste Roosi tee
festival andis võimaluse tegusatel inimestel
endast märku anda, paikkonna traditsioone
tutvustada, osalejad said võimaluse osa saada
kohapealse elu rikkusest.
Festivali ettevalmistused algasid juba eemise
aasta sügisel, nii oli aega läbi mõelda tegevus
ja kokku kutsuda meeskond. Suur abi ja

mitmekülgne koostöö tekkis Põlgaste Maaelu
Seltsiga, Põlgaste Jahtkonnaga, Päri Seltsiga.
Roosi tee ääres algas melu hommikul ja peale
lõunat alustati aktiivset tegevust, Põlgastesse
sisse pöörates olid püstitatud telgid, võis
leida imelist käsitööd Päri Seltsi ja Põlgaste
Maaelu Seltsi naistelt, sisse astuda kaunitesse
aedadesse, maitsta ergutavaid smuutisid,
toekat suppi. Nõuandeid, millist eestimaist
sorti kartulit või tomatit kasvatada, oli pakkuda
Eesti Taimekasvatuse Instituudil. Õnneloosis
oli iga pilet võiduga, kõrvale hõrgutavat kooki

Põlgaste jahtkonna jahimehed Roosi
Roosi tee festivalile Põlgastes.
tee festivalil
Foto Irina Kruusla

Esimest korda toimus 10.augustil Kanepi
vallas Põlgaste külas kogukonnapäev Roosi
tee festival. Loodame, et see tore üritus
saab pikemaks traditsiooniks. Festivalist
võtsid osa ka Põlgaste jahtkonna jahimehed.
Jahimehed avasid oma Metsasõprade maja
uksed ja tutvustasid külalistele oma maja,
jahiloomi ning jahitrofeesid ja räägiti üldiselt
jahindusest. Kohvikus pakuti meeste endi

poolt valmistatud soku grillvorsti praadi
ja pannkooke. Ilm oli päikseline, külalisi
käis hulgaliselt, nende hulgas ka kohalik
vallavanem, volikogu esimees ja piirkonna
riigikogu esindaja, oli üks igati tore suvine
õhtupoolik. Jahimehed tänavad oma kaasasid
abistamast ja kõiki külalisi, kes aitasid
sisustada päeva.
Tiit Rammul

MTÜ Põlvamaa Lasterikkad perepäev
31. augustil toimus Kanepi vallas Prangli
külas MTÜ Põlvamaa Lasterikkad perepäev
„Lustime koos“. Tegevusi jätkus nii suurematele
kui ka väiksematele.
Julgematel
oli
võimalus
kontrollida
oma loogilist mõtlemist
Exitmobiili
põgenemistoas, kus ühel hetkel tekkis
gruppide vaheline võistlus, kes saab kiiremini
põgenemistoast välja. Raul Vesteri käe all
ilmusid nagu võluväel laste nägudele ja kätele
erinevad maalingud. Pere pisemad said
mängida liivakastis, mängumajas ning hüpata
batuutidel. Kes aga tundis, et soovib rohkem
liikuda, neil oli võimalus mängida jalgpalli.

Perepäev Lustime koos. Foto Kaido Kuldmägi

Samuti said pered proovile panna oma käe ja
silma koostööd noolemängus. Kui tundus, et
jalg hakkab väsima ja kõht tühjaks minema, oli
võimalus puhata jalga ning kõhtu kinnitada.
Täname peresid, kellel oli aega kohale tulla.
Samuti suur tänu järgnevatele inimestele
ja firmadele: Lõuna Pagar, Raul Vester,
Batuudirent Kambjas, Exitmobiil, perekond
Juhkam, MTÜ Prangli Külaselts, Argo Post,
Tommirent, perekond Nukk, Põlvamaa
Toidupank ja perekond Mänd.
Anu Kuldmägi

Hädaküla Seltsi küünikontsert
Kuidas leida teed Hädakülla? Tulles Prangli
või Veski poolt, on tee ääres viidaks kuivanud
mänd. Tulles Tartu-Võru maanteelt, peab ära
keerama Sahkri-Männi teele. Aga oh häda,
nüüd on meil raske suunaviite jagada, sest
enam pole tee otsas iidset kuivanud mändi,
sest see vandus alla eurokraavide ajastule.
Lisaks sellele pole ammu enam ametlikult ka
Hädaküla ennast, jäänud on vaid nimi kaardi
peal. Nii siis defineeribki Hädaküla Selts
end kui külakogukond, mis koosneb endise
Hädaküla ümbruse asukatest. Praeguseks on
Hädaküla Seltsi liikmeks astunud lausa 30
inimest.
Sel suve lõpul pidas Hädaküla Selts aga
oma esimest ametlikku ühisüritust. Toimus
küünikontsert Kullaaugu talus, kus seltsilised
said teineteisega põhjalikumalt tutvust teha
ning koos sulnist suveõhtut ja elavat muusikat

KULTUUR
HARIDUS

Vunkratas. Foto Maarja Pukk

nautida. Esines ansambel „Muusika ja Mõtted“,
kes endi sõnul on dünaamiline kollektiiv,
mis oma lühikese olemasolu jooksul on
esinenud nii laudas, restoranides, erapidudel
kui ka ülemaailmselt Kanadas. Ansambel
esitas nii omaloomingut kui teiste tuntud
autorite kaunimaid palu. Kontsertürituse
nimi “Hädaküla Seltsi keemiaklassi avamine”
võis esmapilgul külastajat kulme kergitama
panna, kuid tagantjärele oli keemiat nii
laulusõnades kui tekkis ka muusikute ja
publiku vahel. Praegu valmistub külarahvas
aga juba järgmiseks ühiseks ürituseks, milleks
on jalgratastel tutvumine ümberkaudsete
vaatamisväärsuste ja ajalooliste paikadega.
Elin Sild

Muusika ja Mõtted küünikontsert Kullaaugu talus. Foto Elin Sild

Rõõmsa südamega tantsitud tantsud
24. augustil toimus Kanepi Seltsimaja juures
juba traditsiooniliseks saanud rahvusvaheline
tantsupäev „Tants teeb südame rõõmsaks“.
Kaunis suvepäev tõi kokku 18 tantsukollektiivi
Eestist ja Lätist, ligi 180 tantsijat. Koguneti
hommikul kell üksteist ja kohe algasid ka
proovid. Kella kahe paiku pakkus kosutava
lõunaeine Aire Hallap. Avatud oli seltsimaja
kohvik. Pidu algas kell kolm. Tantsijaid olid
tervitama tulnud Kanepi vallavanem Piret
Rammul, riigikogu liige Andrus Seeme ja
Kanepi Jaani koguduse õpetaja Margit Lail.
Publiku sooja vastuvõtu saatel sammusid kõik
kollektiivid tantsuplatsile ja pidu sai alguse
ühistantsudega. Kuna seekordne tantsupäev
oli pühendatud meie laulu- ja tantsupidude
juubeliaastale tegi seltsimaja juhataja Marju
Jalas väikese tagasivaate nende pidude
traditsioonidele. Äsja toimunud juubelipeo
repertuaarist esitas kaks tantsu seltsimaja
naisrahvatantsurühm „Kanapää Keerutajad“.
Vaadata ja kaasa elada sai erinevatele
ühistantsudele ja kavas oli ka rohkelt
sooloesinemisi.
Mõnusaks
vahelduseks
esines Ülle Kooli trio, kes esitas meeleolukaid
rahvalikke laululugusid, mille saatel mõnigi
tantsupaar platsile liugles.

Kokku tantsiti ligi viiskümmend tantsu, millest
paljud on tantsurühm „Päripidi“ juhendaja
Maria Drenkhani loodud.
Nagu ikka iseloomustasid ka seekordset
tantsupäeva kollektiivide erilised ja kaunid
esinemiskostüümid, ilusad meloodiad ja
rõõmsad naeratused. Valitses eriliselt vaba ja
üksmeelne õhkkond.
Tantsuplatsi ja seltsimaja kaunistasid ka Maria
Drenkahni käsitööd, erinevates tehnikates
valminud vaibad ja pildid.
Kontserdile järgnes kollektiivide ühine
peoõhtu seltsimajas. Tantsujalad pidasid
vastu veel hiliste õhtutundideni ja Ülle Kooli
muusika andis selleks suurepärase hoo ja lusti.
Kojuminekuga ei kiirustatud, nauditi mõnusat
seltskonda ja sumedat suveõhtut.
Sõpruskollektiiv Lätist jäi ööbima Kanepi uude
külalistemajja ja asus järgmisel hommikul
ringreisile mööda Eestit.
Tantsupäeva õnnestumise eest täname
abilisi: Tauno Pettai, Linda Jalas, „Päripidi“
tantsurühm, Kanepi Aiand, Moontec OÜ, Aire
Hallap, Aare Jaht, Mart Võsu.
Täname kõiki osalenud tantsukollektiive ja
loomulikult meie suurepärast publikut.
Marju Jalas ja Maria Drenkhan

Kanepi Teataja

6

KULTUUR
HARIDUS

NR. 9 (142) September 2019

Suvekontsert Kanepi Aiandis
On saanud toredaks tavaks saata suvi teele ja
võtta sügis vastu suvelõpukontserdiga. Kanepi
Aiandi ilus lillesaal ja muusikaline meeleolu
sobivad imehästi kokku. Sellel aastal pakkusid
muusikalist elamust Inga ja Toomas Lunge.

pidanud pettuma. Hinge jäi soe ja südamlik
kohtumine toredate inimestega. Loodan, et
selline tore traditsioon jätkub ja Kanepi Aiand
võõrustab muusikuid ja publikut ka edaspidi.
Tänud kõigile abilistele!

Muusika oli toredasti seotud humoorikate
tekstidega, mis kokku põimusid väga
meeldivaks elamuseks. Paljud inimesed olidki
tulnud kuulama näitlejat ja muusikut ning ei

Aire Hallap

Kontsert Kanepi Aiandis tõi kohale palju publikut. Fotod Sven Hallap

Valga Muuseumisõprade seltsi külaskäik Kanepisse
27. augustil võttis Valga Muuseumisõprade
Seltsi vanem põlvkond seltsi esinaise Ene Mägi
initsiatiivil ette ekskursiooni Kanepisse koduuurimuslike kogemuste vahetamise eesmärgil.
Juba möödunud kevadel olid mõned neist
tagasiteel Urvastes toimunud konverentsilt
soovinud näha Kanepi Mäe kalmistul asuvat
äsja uuendatud Kanepi kultuurilooliste
kalmude tahvlit. Selts on võtnud endale
ülesandeks kaardistada Valga kalmistutele
ja mujale maetud Valgamaa kultuurilooliste
isikute kalmud.
Milvi ja Endel Hirvlaane koduaias mõnusalt
kohvitassi taga saadi kõigepealt ülevaade
Kanepi kultuuriloost ja selle uurimisest.
Käest kätte käisid ilmunud raamatud värske
„Erastvere raamat“, „Minu Kanepi“, „Kanepi
kool läbi kahe sajandi“, „Kanepi kihelkond
325“ ja „425 aastat Kanepi kihelkonna
esmamainimisest“. Ka neli viimast „Kanepi
Teataja“ numbrit pakkusid suurt huvi. Imetleti,
kui hea ülevaate saab ajalehest elust Kanepi
vallas kõigis valdkondades, eriti kultuurist,
samuti igakuist kultuuriloolist kalendrit.

Võeti kaasa mõned ajalehe numbrid, et oma
lehe toimetust innustada, ja kingiks saadud
raamatud.
Vesteldi ühiste kultuurilooliste tegelaste
üle, kes on sündinud Kanepi kihelkonnas,
elanud ja töötanud Valgas. Imestati kui
paljud koolijuhid said oma hariduse ja head
muusikaõpetuse alused just Valga Cimze
Seminaris. Tundub, et Eestis polegi ühtegi
sellist kihelkonda, kus XIX sajandi II poole
muusikaelu juhtimises oleksid järjepidevalt
pool sajandit nii tähtsat rolli etendanud 6
Valga Seminari lõpetanut: Andreas Erlemann,
Johannes Eglon, Aleksander Thomson, Adolf
Arras, Peeter Abel, Robert Julius Erlemann.
Kanepi
meeskoori
osavõtt
esimesest
üldlaulupeost polnud seetõttu ka mingi ime.
Andreas Erlemann jätkas oma suuri tegusid
Helmes, kus ilmus ka tema muusikaõpik.
Aga ka kirjanikud Richard Roht ja Valev
Uibopuu said pärast Kanepi kihelkonda oma
tegutsemisruumi Valgas. Rääkimata teistest
tegelastest, kelle tegevuse jälgi tuleb üheskoos
otsida.

Erilist huvi pakkus, kuidas hooldatakse
kultuuriloolisi kalme, millised traditsioonid
selleks on loodud. Kõrget tunnustust sai
kultuurilooliste kalmude blogi http://
kanepikultuurilugu.blogspot.com,
kuidas
ometi saadi noortekeskus sellele tööle kaasa
tõmmata. Need 100 kultuuriloolist kalmu
on kättesaadavad niimoodi kogu ilmale.
Nuriseme, et noored ei taha ega tea midagi
kalmistutest. See on elav tõestus vastupidisest.
Külastati kirikut ja pildistati haruldast aotähte
torni tipus. Käidi vaatamas ka ajaloolist
köstrimaja, kus kuulsad rahvusliku liikumise
tegelased vennad Treffnerid on sündinud.
Surnuaed võttis muidugi endale kogu
grupi tähelepanu. Üks osalejatest oli kunsti
õppinud Alfred Kongo käe all. Akadeemik
Heino Liimetsa õde vaatas suure huviga
kirjandusteadlase Liis Raua kalmu. Igaühel oli
kedagi hingel. Adam Moreli kalm lipsas mööda,
sest pilgud jäid kinni August Weizenbergi
kaunile pronksneiule „Lootusele“-„Saatusele“
ja ei ulatunud tema selja taha Valgas oma
suuremad teod teinud Moreli hauasambani.

Suurt huvi pakkusid Rothide ja UngernSternbergide perekonnakalmistud ja nende
hooldamise korraldamine. Sõideti Erastvere
pargis asuvale Ungernite perekonnakalmistule
ja kuulati huviga sellega seotud lugu. Viimane
peatuspunkt oli Erastvere järve ääres asuvas
kaunis hingehoiu kabelis. Õpetaja Margit
Lail jagas lahkelt seletusi, peeti maha isegi
„arvamusfestival“ uutes matmiskommetes
segaduste tekkimisest seoses urnimatustega,
kus rahvas ei tea, kuidas käituda ja mitu korda
lahkunuga hüvasti peaks jätma. Kirik võiks
reeglid paika panna.
Ka koduteel Valka ei katkenud arutelu
Kanepi kultuuriloo uurimise ja rahva kätte
tagasitoomise teemadel. Palju jäi rääkimata
ja küsimata. Koolimuuseumi oleks tahtnud
näha ja veel paljustki arutleda. Peamine on, et
lahkuti heade muljetega Kanepist ja sooviga
tagasi tulla. Ausambaplats ja Vabadussõja
ausammas jäi üle vaatamata – teiseks korraks.

RAAMATUKOGU

Augustikuu külalisi Saverna raamatukogus
Raamatukogud on paraku sellised asutused,
kuhu külalisi eriti palju ei satu. Seda toredam
on tõdeda, et kolleegid kaugemalt leiavad
tee meie juurde. Saverna raamatukogul oli
augustikuus võimalus võõrustada lausa kahte
seltskonda väljastpoolt maakonda. 8.augustil
olid külas noored raamatukoguhoidjad
üle Eesti, kes osalesid ERÜ noortekogu
suvelaagris Käbliku talus. Nende viibimine
Saverna raamatukogus sai teoks tänu Maaritsa
raamatukogu juhataja Jaanika Tappole, kes

oli ühtlasi ka üks laagri organiseerijatest
ja läbiviijatest. Külalistele sai tutvustatud
raamatukogu töid ja tegemisi ning vastatud
küsimustele. 14.augustil olid külas kolleegid
Järvamaa raamatukogudest, kes viibisid
Põlvamaal kahe-päevasel õppereisil. Kuna
tegemist oli põhiliselt maaraamatukogude
töötajatega, siis ka suurendatud huvi meie
tegevuse vastu maapiirkonnas. Sest lisaks
oma tavapärasele töökohustusele tegelevad
maaraamatukogud väga paljude erinevate

valdkondadega: on kogukonna juhid ja
eestvedajad,
organiseerivad
koostöös
teistega üritusi, teevad sotsiaaltööd, jne.
Küsimusi esitati päris hulgaliselt. Külalised
olid üllatunud, et meie raamatukogul on
olemas lausa oma saal. Ja seda mainiti ka
mitmel korral ära, et selline „luksus“ teeb
kadedaks. Kuna Saverna raamatukogus
tegutseb ka Rampsu raamatukogu, siis selle
kohta esitati samuti hulgaliselt küsimusi. Sain
näidata meie abivahendeid, mida läheb vaja

Rampsu raamatukogu töös ja nii mitmedki
kolleegid palusid näidiseid kaasa. Külalised
said kaasa kolm raamatut meie paikkonna
kultuurilugudest ning Heino Tartese plaadid
lõõtsamuusikaga. Saverna raamatukogule jäid
väikesed meened Järvamaa raamatukogult.

Saverna Rahvaraamatukogu juhataja
Tiina Hoop

Suhtlemise suvi Maaritsa raamatukogus

Suveseminari BibliCamp avas Kanepi vallavanem. Foto Maris Nool
See suvi oli Maaritsa raamatukogus erakordselt ülimalt tore. Juba 18. septembrist jätkub
tegus. Lapsed on väga usinad lugejad ja lauamänguring igal kolmapäeval kl 17 ja
raamatukogu seinad täituvad järjest enam hooaja lõpus ootab tublimaid osalejaid üllatus!
kaunite lugemislilledega. Suvelugemine kestab Esmakordselt toimus Maaritsa raamatukogus
noorte
infospetsialistide
veel septembri lõpuni ja enim raamatuid üleeestiline
lugenud osaleja võidab individuaalse suveseminar BibliCamp. Kolme põneva ja
ratsatunni. Sama auhind loositakse välja sisutiheda päeva jooksul õppisime ja harjutasime
ka kõigi suvelugemises osalenute vahel. suhtlemist ja seda nii seminariruumis kui
Raamatukogupäevade ajal 30. oktoobril ka looduskaunitel õppekäikudel mööda
toimub Halloweenipidu ja suvelugemise Kanepi valda. Suveseminari alustasid
Kanepi vallavanem Piret Rammul ning
pidulik autasustamine.
Ka lauamänge ja õuemänge saime koos väga kultuuri- ja haridusnõunik Kerli Koor,
palju mängida. Suvel olid meie noored eriti tervitades kõiki osalejaid valla poolt.
aktiivsed raamatukogu külastajad, mis on Vallavanem rõhutas raamatukogude jätkuvat

olulisust kogukonnale ja väljendas rõõmu
noorte spetsialistide olemasolu üle selles
valdkonnas. Peale tervitusi alustasime
tõsisema tööga, kus kirjandusteadlane ja
Kirjandusmuuseumi
vanemteadur
Aija
Sakova tutvustas meile kollegiaalse suhtluse
olulisust. Tõsisema osa lõppedes sõitsime
Kanepi alevikku jalutuskäigule, tutvusime
kohalike vaatamisväärsustega ning kuna ilm
päris ujumist ei soosinud, nautisime kauni
Jõksi järve vaadet. Õhtu lõpetasime aruteluga
meie ööbimiskohas Käbliku talus. Teise päeva
teemaks oli väliskommunikatsioon. Olga
Einasto, Tartu Ülikooli raamatukogu
teenindusosakonna juhataja, rääkis meile
efektiivsest kommunikatsioonist lugejaga.
Päeva teises pooles rääkis Jaana Tõnisson,
Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu
suhtekorraldaja meile, kuidas koostada
koostöö võimalusi pakkuv ja huvi äratav
e-kiri. Õhtupoolikul külastasime Saverna
Rahvaraamatukogu, mille juhataja mängis
ühte tegelast meile koos külarahvaga
Maaritsa kultuurimajas mängitud Kanepi
harrastusteatri etendusest “Uljas neitsi”.
Mõnusaid naerupahvakuid ja nalju toredast
teatrielamusest jätkus ka õhtusel koosviibimisel
Käbliku talus. Kuna talu tegeleb ka käsitööõlu
valmistamisega, saime näha kohalikku
pruulikoda ja tutvuda õlle valmistamise
protsessiga. BibliCampi viimasel päeval
külastasime Põlva Talurahvamuuseumit,

mis sellest aastast kannab nime Karilatsi
Vabaõhumuuseum. Meile näidati veski
toimimist, saime jalutada Põlvamaa maketil,
kus olid peal kõik tähtsamad paigad nagu
näiteks Taevaskoja, Kiidjärve vesiveski, Ahja
mõis ja isegi Maaritsa küla ning tutvusime
tulekultuuriga eestlase ajaloos. Vaatasime
näitust eestlaste koolitraditsioonidest ja
külastuse lõpus valmistas igaüks endale
küünla. Kuues BibliCamp oli väga põnev
ning täis kaunist loodust, head seltskonda
ja palju nalja. Me kõik läksime koju hulga
targema ja tahtejõulisemana. Usun, et on,
mida meenutada ka tulevikus. Seltskond on
alati ülitore ning kolleegidega kogemuste
vahetamine hindamatu väärtusega. Suur tänu
Kanepi vallale toetuse ja külalislahkuse eest!
Juba nädal hiljem külastasid Maaritsa
raamatukogu
Järvamaa
raamatukogude
pea 30 töötajat, kes tutvusid raamatukogu
ruumidega ja kuulasid huviga lugusid meie
vallast ja raamatukogudest.
Septembrist
on
raamatukogu
avatud
reede asemel jälle pühapäeviti kl 14-18.
Meie tegemistel saab silma peal hoida
sotsiaalmeedias Facebooki ja Instagrami
kaudu. Kohtume raamatukogus!
Jaanika Tappo
Maaritsa Rahvaraamatukogu juhataja
ERÜ noorteklubi aktiivi liige
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TÄHELEPANU, MÄLUMÄNGURID!

Külade kõnnisari
Kanepi perearsti Vaike Meesaku eestvõtmisel
hakkab lõpule jõudma Kanepi valla külade
kõnnisari. Kõndida sai koos entusiastidega
Põlgastes, Kanepis, Savernas, Kõllestes,
Koorastes ja käidud on koos ligi 50 kilomeetrit.
Viimane kõndimine selles sarjas on Valgjärvel
15.oktoobril. Aga igaüks saab ise kõndida või
joosta või lihtsalt jalutada igal pool looduses
oma kilomeetreid, et tervist oleks. Liigu
terviseks!
Kõndimas Koorastes. Fotod Urmas Kivirand

7

Taas alustame mälumänguturniiriga 4. oktoobril ja ikka

Kooraste kõndijate seltskond.

kell 18.30 Saverna raamatukogu saalis. Ootame vanu ja
loomulikult ka uusi mälumängureid. Võistkonnad on
3-liikmelised ja varumängijatega ei arvestata.
Ootame pikisilmi ka asutuste, ettevõtete, seltside ja
ühenduste võistkondi.
Registreerimine 30. septembrini tel. 7998440; 53787716
(Tiina) või saverna.raamatukogu@kanepi.ee.
Korraldustoimkond

Teade
09. september - 22. september on Põlgaste raamatukogu
puhkuse tõttu suletud.

Laupäeval, 12. oktoobril kell 14.00
Kanepi vallas Põlgaste Külakeskuses
AUTOJUHTIDE PÄEV
Oodatud on endised ja praegused
autojuhid koos kaasadega ja autodega.
Päeva juhib Kaido Kaha
Meelelahutus

Tantsuks: Kaido Kaha ja Olev Suur
Võta kaasa vanad fotod ja
mälestused. Oodatud on
vanad autod.
Osalustasu 5 eurot
Info: Tambet Varul 5093350
Üritust toetab Kanepi vald

Kanepi Teataja
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Sünnid

SEPTEMBER Kanepi kihelkonna kultuuriloolises kalendris 2019
1. 140 aasta eest 10-11.09.1879
viibis
Võrus
ja
Kanepis
Liivimaa kuberner Uexküll
von Güldenbandt, keda käis
Hugo Treffneri eestvõttel Võru
raudteejaamas tervitamas Kanepi
meeskvartett. Kuberner külastas
ka Kanepit tüüfuseepideemia
tõttu. Kanepis esitati kubernerile
uute tsaari Venemaa seaduste
järgi palvekiri ja nõutavad
Kanepi raamatukogu ja lauluseltsi põhikirja projekt, mida
kuberner ei võtnud vastu ja need
jäid tegelikult seisma 6 aastaks.
Tsaarivalitsuse
siseminister
ei teadnud veel, milliste
keeldudega reguleerida piiratud
rahvakogunemisi seltsitegevuse
kaudu. Põhikirja kinnitamisega
nõuti tegutsevalt seltsilt uuesti
asutamise sõnastust. Nii ongi,
nagu Tartu Ülikoolgi, paljud
seltsid „taas- asutatud“. Mitmed
nõukogude uurijad on isegi
praegu seltside vanust sellest ajast
peale uuesti arvama hakanud (v.t.
Eesti seltside viimast väljaannet,
kus Kanepi Lauluseltsi vanusest
on maha võetud 16 aastat). Luba
tuli taotleda isegi igale seltsi
juhatuse koosolekule. Seltsi
üritustele tuli koos kavadega
esitada saksakeelne taotlus,
mille kreisi politsei „piisartõlk“ ametlikult tõlkis vene

keelde. Politseipriistav määras
loa andmise korral nimeliselt
politseilise järel valve. Kanepi
Lauluseltsile määrati tavaliselt
Põlgaste mõisa omanik Nikolai
von Roth, kellel oli vastav
kompetents. Palvekirjad läkitati
edasi tsaaririigi siseministrile.
Näitemängude puhul oli kord
veelgi rangem, tuli esmalt
esitada näidendi tekstiraamat,
teisel korral osatäitjate nimed,
kolmandal näidendi esitamise
loa taotlus. Tantsuks ürituse
lõpul luba ei antud. Ringkirjaga
kontrolliti
näitelavade
ja
näitetegevuse olemasolu valdades, millele mõned Võrumaa
vallad vastasid, et püünet
pole ja rahvas ei oskagi tahta
näitemängu.
2. 70 aastat tagasi 10.09.1949
sündis Võrus Mati Sikk,
haridustegelane.
Lõpetanud
Erastvere algkooli 1961, Kanepi
keskkooli 1968, Tartu Ülikooli
matemaatika kaugõppekooli ja
ajaloo osakonna 1974, töötas
Kanepi keskkoolis laborandina
ja pikapäevarühma kasvatajana,
1989-92
Kanepi
keskkooli
direktorina, hiljem Põlvamaa
haridusameti peaspetsialistina
kuni pensionile jäämiseni. Elab
perega Kanepis alates 1989.
aastast.

3. 65 aastat tagasi 19.09.1954
sündis Krista Kool (sünd.
Audova), lõpetas 1981 Tartu
Ülikooli võõrkeelte osakonna,
töötas alates 1975. a-st pikemat
aega Kanepi Gümnaasiumi saksa
keele õpetajana.
4. 65 aastat tagasi 25.09.1954
suri Haanjas August Maior,
*1.05.1905 Krabil, haridusja muusika- tegelane, üldjuht
Kanepi laulupidudel, lõpetanud
Võru ÕS 1925, koolijuhataja
Kanepis 1932-1940, Kanepi
koolimaja
ehitamise
korraldaja 1934-37, kooride
ja
mandoliiniorkestri
juht,
hiljem töötas Haanjas, abielus
Hilda Kooliga, maetud Kanepi
Mäe kalmistule. Tema tütar
Helje Kasesalu töötas pikemat
aega Kanepi koolis algklasside
õpetajana.
5. 35 aastat tagasi 26.09.1984 suri
kauaaegne Kanepi koolmeister
Õie-Helmine Harju *Küün
7.05.1918 Vana-Piigandi vallakooli majas juhataja tütrena,
advokaat Julius Harju abikaasa,
ajakirjaniku Ülle Harju vanaema,
lõpetanud Kanepi kõrgema
algkooli 1932, Võru RHS ÜG
1937,
kodumajanduskooli,
õppis Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas 1940-42, lõpetas
Räpina KK pedagoogilise klassi

Kanepi valla sündmused september-oktoober 2019
Rohkem infot www.kanepi.ee

1965, täienduskoolituse (1974
algõpetuses). Töötas Kanepi
MTK-s alates 1943. a-st kuni
Gustav Tinn 07.08.2019
1975.
aastani
algklasside-,
geograafia- ja asendusõpetajana
(Soodoma)
kuni 1980. Lavastas 1947 oma
Adriana Selgis 23.08.2019
5. klassi õpilastega Soome
kirjandusklassiku Aleksis Kivi
(Pikajärve)
„Seitse venda“, et teenida raha
klassi Tallinna ekskursiooniks.
Näidendit
esitati
lisaks
seltsimajale ka ümbruskonna
koolides.
75
6. 25 aastat tagasi 28.09.1994
Lembit Jurs
hukkus Läänemerel tormis
03.09.1944 (Kooraste)
reisilaev „Estonia“, millel hukkus
Astrid Tähisma
ka Kanepi kooli endine õpetaja
10.09.1944 (Saverna)
Andres Kuuste *2.07.1959,
Riina-Rutt Allekõrs
hukkunud 28.09.1994 „Estonial“,
21.09.1944
(Põlgaste)
lõpetas 1982 Tartu Ülikooli ajaloo
osakonna, töötas 1982-87 Kanepi
keskkooli ajalooõpetajana ja
90
klassivälise töö organisaatorina,
Virve
Pettai
kuulus
Võru
Maavalitsuse
06.10.1929
(Kaagvere)
delegatsiooni sõidul sõpruslinna
85
Rootsis.					
Maimu Pärna
23.10.1934 (Hurmi)
80
Laine Hani
03.10.1939 (Põlgaste)
Roosa Lina
Kalendrit
10.10.1939
(Kanepi alevik)
lehitses
Aino Väise
Milvi
11.10.1939 (Abissaare)
Hirvlaane
Alide Jürimaa
26.10.1939 (Soodoma)
Asta Paistu
30.10.1939 (Kanepi alevik)
75
Aili Kangro
04.10.1944 (Soodoma)
Toivo Jõerand
08.10.1944 (Kanepi alevik)
Leili Hänilane
10.10.1944 (Karilatsi)
70
Pärja Soe
02.10.1949 (Prangli)
Kalev Hõrak
04.10.1949 (Krootuse)
Nadežda Tihhonova
08.10.1949 (Magari)
Külli Ermel
23.10.1949 (Kanepi alevik)
MÄLESTAME
Helin Liin
28.10.1949 (Karilatsi)
Aimar Uibo
Ellen Varul
18.03.1953- 26.07.2019 (Sirvaste)
28.10.1949 (Abissaare)
Aleksander Plink
65
30.12.1927-27.07.2019 (Puugi)
Kalju Länik
Maia Ladva
06.10.1954 (Kooraste)
11.01.1941-08.08.2019 (Kooraste)
Sirje Kongo
Laine Suvi
10.10.1954 (Magari)
31.08.1926-09.08.2019
Peedu Hüva
10.10.1954 (Krootuse)
(Kanepi alevik)
Õie Kroon
Aile Kerdma
26.10.1954
(Kanepi)
02.08.1936-10.08.2019 (Kanepi)
Aime
Sasi
Anna Tappo
31.10.1954 (Põlgaste)
01.01.1921-11.08.2019 (Maaritsa)

Õnnitleme!

Sünnipäevad september

Sünnipäevad oktoober



Igatsed oma elus muutusi, otsid uusi tööalaseid võimalusi ja
väljakutseid, aga ei tea, millest alustada?

TULE TASUTA KOOLITUSELE PÕLVAS
Minu arenguvajadused, meeskonnas töötamine ja
mõjutamisviisid
Kulutad 48 tundi oma elust, aga võidad:
 uusi sõpru ja tuttavaid
 julgust ise oma elu muuta
 parema arusaamise iseendast ja teistest

Õppijate senine
rahulolu selle
koolitusega on
olnud 99%!

Veel põhjusi, miks tulla:
 tasuta kohvipausid
 tunnistus koolituse lõpus
 meeldiv ja kogemustega koolitaja
 avar, valge koolitusruum kergelt leitavas asukohas
 saad osaleda ka Töötukassa suunamisel (olles töötu =
stipendium + sõidutoetus)

Toimumisaeg: oktoober-november 2019

(22.10, 23.10, 29.10, 30.10, 5.11, 6.11 kl 9.00–16.00)

Toimumiskoht: Tercare koolitusklass Metsa 1, Põlva
Koolituse maht: 48 tundi
Koolitaja: Terje Paes

Registreerumine: www.rahvaylikool.ee
tel 53 486 443, e-post ena@rahvaylikool.ee

Kanepi
Teataja

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



Viljart Pau
30.12.1937-11.08.2019 (Karste)
Mart Saamen
27.12.1929-18.08.2019
(Kanepi alevik)
Maria Traat
09.11.1924- 20.08.2019 (Krootuse)
Andres Noobel
16.06.1973- 25.08.2019 (Veski)
Anna Tammsalu
12.12.1927-29.08.2019 (Varbuse)
Vaike-Rosina Raudsepp
05.12.1934- 31.08.2019 (Valgjärve)
Arvo Oja
14.10.1954-01.09.2019 (Koigera)
Mati Asi
20.02.1976-01.09.2019 (Hurmi)

Järgmine leht ilmub oktoobris 2019.
Täname kõiki abilisi ja kaasautoreid.
Artiklid ja ettepanekud palume saata e-postile:
kanepi.teataja@gmail.com

Teade
Metsast leitud
Tel.: 56957253

prillid.

OÜ ESTEST PR ostab
metsa- ja põllumaad.
Tel 50 45 215, 51 45 215,
info@est-land.ee
Müüa 2.a. laagerdunud
hobusesõnnikut turbaga.
Transpordi võimalus.
Tel: 5018431
Õunamahla pressimine.
Tel: 5018431
Tehniline teostus:
tel 5649 5252
kalurileht1@gmail.com
www.kalurileht1.ee

