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Kaunist võidupüha ja jaanipäeva!
VALLAVANEMA VEERG

INTERVJUU
Piret Rammul,
Kanepi vallavanem

aspekte. Haldusreform tõi meid
välja mugavustsoonist, alustasime
valla loomisega otsast peale, kuigi
kogemused olid olemas, oli siiski
kõik uus. Arvasime, et teame hästi
kolme endist naabervalda, aga
polnud päris nii, tuli ikka edasi
õppida ja elu ongi nii põnevam.
Kas projektivõimaluste leidmine
on lihtne?
Projektikirjutamisega
saavad
tegelikult kõik hakkama. Kui on
hea idee, siis aitame kirjutada
esimest projekti. Kõige rohkem
küsitakse abi alustava ettevõtte
jaoks. Taotlusvormid ehmatavad
inimesed ära, siin me tuleme appi.
Rahastusallikate leidmine ongi
kõige keerulisem, on stabiilsed ja
aastast-aastasse avatud programmid,
on ka ühekordseid eurorahasid
puudutavaid. Selle info leidmine on
kõige aeganõudvam, tuleb otsida
ministeeriumite kodulehtedelt. Infot
saabub ka meilitsi, see tuleb läbi
töötada, vaadata, kuidas ja kas meile
sobiks. Tarvis on „paksu nahka“, kui
paar korda öeldakse „ei“, et raha sai
otsa, ei tasu veel ideed maha matta.
Mis motiveeris asuma vallavanema
kohale?
Ma polnud algul üldse seda meelt,
pole väga kunagi tahtnud seda
ametit, sest olen kõrvalt näinud,
mida tähendab vallavanema töö.
Motiveeris lõppkokkuvõttes mõte,
et kui vallavanem on meie seast,
mitte võõras väljaspoolt, siis saame
jätkata alustatud rajalt, et poleks
uusi muutusi, alles hakkame
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Kust oled pärit, kus oled õppinud
ja töötanud?
Olen pärit Tartust, elanud mitmel
pool Eestimaal ja lõpuks leidnud
kodu Karaski külas. Olen ka
mitut asja õppinud, alustasin
piimatehnoloogia erialal, kõrgem
haridus on psühholoogias, saadud
Audentese Ülikoolist.
Olen töötanud piimakombinaadis,
aasta Ameerikas ühes piimafarmis,
hotellis administraatorina, natuke
aega koolipsühholoogina, projektijuhina ja sealt edasi 2007. aastast
Kõlleste vallas arendusnõunikuna.
Jäid tookord Kõlleste valda
pidama, miks edasi ei liikunud?
Leidsin oma koha elus, nii eluaseme
kui ka töö poolest. Algselt ei teadnud
ma midagi omavalitsuste tööst, aga
juba siis arvasin ja arvan ka praegu,
et kõike saab õppida. Paelus selle
ameti mitmekülgsus, eriti väikeses
vallas tuli tegeleda kõigega. Mulle
meeldib töö inimestega, meeldib
suhelda. Ma pole kordagi mõelnud,
et tahaks midagi muud teha, ju siis
on õige asi.
Kõlleste periood Sinu tööelus
kestis 10 aastat.
Need olid väikesed armsad vallad,
mured-rõõmud
hästi
teada,
teinekord oli mõni väiksem asi isegi
olulisem kui suure rahaga tehtud
suurprojektid. Palju tegevusi oli
kooliga seotud, remonditi fujaee,
spordisaal, kõik sellised ehituslikud
asjad.
Suurimaid
muudatusi
oli
lasteaia
viimine
vanast
hooldekodust kooli osaks kahe
hoone ümberehitamise tulemusena.
Üks kallimaid investeeringuid oli
Krootuse mõisapargi renoveerimine
ja Orupedastiku spordirajatised, mis
muutsid külaruumi üldilmet.
Kanepi vallas asusid 2017.aastal
tööle arendusnõunikuna.
Töö iseloom oli arendusnõunikuna
sama, otsida rahastusallikaid ja
projekte. Muutus see, et ei pidanud
enam „tuhande“ asjaga tegelema, see
oli üks haldusreformi positiivseid

harjuma ühinenud vallast tingitud
uuendustega. Domineeris stabiilsuse
mõte.
Mida õppisid eelnevalt vallavanemalt?
Näiteks seda, et tuleb võtta hetk
ja
pühenduda
maksimaalselt
inimesele sinu juures, et ta ära
kuulata. Vallavanem peab olema
diplomaatiline, peab oskama öelda
ka ebameeldivaid asju, peab olema
sõbralik, kõigi vastu.
Kindlasti on Sul oma nägemus
valla arengust?
Praegu ei arva, et midagi peaks
olema väga teistmoodi. Senised
otsused on sündinud koostöös,
kõik on saanud oma mõtted
välja öelda. Kahtlemata on igal
vallavanemal erinev juhtimisstiil,
aga eesmärk on, et inimesed majas
sees ja vallakodanikud saaksid oma
muredega valda tulla, ükski asi pole
liiga väike, ära kuulame kõik ja
püüame ikka lahendusi otsida.
Suuremad töös olevad projektid
on Kanepi aleviku keskväljaku
ehitamine, siia on vaja veel
lisavahendeid leida; Savernasse
noortepargi rajamine, mis on sellele
piirkonnale vajalik. Kogu vallas
oleks vaja juurde kergliiklusteesid ja
neid ühendada võrgustikuks. Koolid
ja lasteaiad vajavad järjepidevat
kaasajastamist. Põlgaste endisesse
koolimajja on tarvis paigaldada
lift, Saverna hooldekodu vajab
elektrisüsteemi
renoveerimist
ja nii edasi. Väiksemaid asju on
veelgi ja palju uusi tuleb juurde.
Kogu tegevuse eesmärk on, et oma
inimestel ja ka külalistel oleks siin
hea olla.
Oluline on ka suursündmuste
korraldamine, et tuua siia külalisi,
et kohalikud ettevõtjad saaksid
oma tooteid müüa. Ettevõtlus on
omavalitsusele eluliselt tähtis, siis
ei lähe elanik kaugemale paremat
otsima. Uuesti peaks ettevõtjad
kokku kutsuma ja koos aru pidama,
kuidas omavalitsus saaks neid
aidata.
Kultuuril on märkimisväärne roll
kogukonna kooshoidmiseks, üldise
õnnetunde tagamiseks. Pikaajalised

KANEPIS, RITSIKEL
29. juuni
algus kell 10.00
Ritsike laat

kaup kohalik ja kodumaine
Meeleolukas laadaprogramm
• Rahvatantsugrupp
„Kagu-vilistlased“
• Rahvamuusikud mulgimaalt
• Tsooru külateater
etendusega
„Poolikud patud“
• Lastele traksbatuut
ja kepphobuse
meisterdamise õpituba
• Lastel võimalus sõbruneda
koduloomadega
• Avatud laadakohvik

Toetavad:
Kanepi vallavalitsus ja Kanepi Seltsimaja

Info
ja kauplejate
registreerimine
tel. 505 6297

traditsioonid peavad jääma ellu, ei
tohi kaduda, nii säilib järjepidevus.
16.maist oled vallavanema ametis,
mis on Sinu jaoks muutunud?
Muutunud on see, et mu kalender
on tihedalt täis, päevad on väga
lühikesed. Praktiliselt on praegu
kaks ametit, sest ka arendusnõuniku
asjad on vaja ära teha. Muidugi on
ka väga-väga põnev. Olen tänaseks
juba jõudnud kohtadesse, kus ma
varem pole käinud ja rääkinud
inimestega, keda varem teadsin vaid
nägupidi. Näiteks hiljuti jalutasin
läbi Valgjärve pargi, nägin täiesti
arvestatavat Valgjärve motorada,
ma polnud varem sellele suuremat
tähelepanu pööranud. Üsna palju on
olnud juba ka kõnede pidamisi. Pean
pidama meeles, et vallavanemana
on oluline, mida ma ütlen, seda
kuulatakse ja sõnal on teine kaal.
Oled Sa poliitik?
Hetkel ma ühtegi erakonda ei kuulu,
püüan sama joont jätkata ja olla
erakondade ülene. Samas ei saa
öelda, et poliitikaga kokku ei puutu,
see on paratamatu vallavanema
ametis.
Mida teed vabal ajal?
Meil on kolm poega (4, 8, ja
10aastased), kes mõtlevad ise välja,
kuhu võiksime minna ja mida teha.
Huvitab käsitöö, loodan lõpetada
Räpina Aianduskooli tekstiilkäsitöö
erialal. Heameelega teeksin tervisesporti, kuid elu näitab, et jõuan
ainult üritustele võistlema, mitte
trenni. Reisimine meeldib ka,
praegu tuleb ametiga seatud reise
ette, huvireisideks aega ei jäägi,
püüan rohkem koos lastega olla.
Tänu oma abikaasale, kes võtab
enda peale suure koormuse laste
kasvatamises, saan ma üldse
vallavanema ametis olla. Ta on
meie ühise kodu üles ehitanud ja
toimetab edasi. Lisaks päevatööle on
meil väike talupidamine, jänesed ja
kanad, varsti jälle mõned lambad.
See on selline hobitalundus.
Vestles Merike Luts

Maikuu on alati justkui suurteks
sündmusteks ettevalmistamise kuu.
Eks nõnda ka sel aastal.
Kätte on jõudnud koolide lõpetamiste
ja hariduselus kokkuvõtete tegemise
aeg. Usinamad ja pisemad on oma
koolitegemised seljataha jätnud ja
saanud hakata juba alanud kuuma
suveaega nautima. Suurematel
ootab aga pingutamise aeg alles ees.
Eksamid ja aktused ootavad. Soovin
kõigile koolilõpetajatele kindlat
meelt ja tarku valikuid.
Elu vallas aga liigub ikka suure
kiiruga edasi. Mitmed alustatud
tegevused on lõpusirgele jõudmas.
Kanepi jäätmejaam ootab veel vaid
konteinereid. Loodetavasti saame
järgmisel kuul väravad avada kõigile
kohalikele. Krootuse hooldekodu
renoveerimine on samuti lõpukorral. Usinasti on toimetatud ka
teede hööveldamise, remondi ja
tolmutõrjega. Sügiseks on plaanis ka
mõned teelõigud asfalteerida.
Pikalt on ettevalmistatud koostöölepingut Rumeenia Satu Mare
piirkonnaga. Lehe ilmumise hetkeks
on leping lõpuks allkirjastatud ja
põnevad koostegemised võivad
alata. Leping hõlmab endas väga
erinevaid koostöövõimalusi ettevõtlusest lasteaedadeni. Üheks
suureks eesmärkiks on arendada
ühiseid suhteid seeniorgruppide
vahel.
Juunikuu on alati suurte sündmuste
aeg. Sel aastal toimuvad võidutule
jagamise üritused Kanepi alevikus
23.juunil. Nii nagu kõik ei mahtunud
Laulu- ja Tantsupeole, nõnda on ka
Võidupüha paraadiga, seepärast
toimub meil Kanepis oma pidulik
Maakaitsepäev.
Ees on ootamas rikkalikult jaanipidusid. Nagu juba traditsiooniks
on saanud, toimub Krootusel ja sel
aastal ka Kanepis, uhke ilutulestik,
kuid lustlikke pidusid leiab aset
pea igas külas. Pidutsegem siis ikka
mõistlikult.
Toredaid peoelamusi ja kaunist
suveaja algust!

Piret Rammul
Kanepi vallavanem
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VOLIKOGU JA VALLAVALITSUS
Kanepi Vallavolikogu istung toimus 16. mail 2019 Kanepi vallamajas
Esimese
päevakorrapunktina
valisime
Kanepi vallale uue vallavanema. Vallavanema
kandidaatide esitamise õigus on igal volikogu liikmel. Volikogu istungil esitati üks
kandidaat- seni vallavalitsuse liikme ja
arendusnõunikuna töötanud Piret Rammul.
Piret on arendusnõuniku ametikohal töötanud
12 aastat ning Andrus Seeme riigikokku
siirdumisel täitis Piret vallavanema ülesandeid.
Vallavanema ülesannete täitmise eest määras
volikogu Piret Rammulile avaliku teenistuse
seadusega kooskõlas asendustasu perioodi
04.aprill kuni 15. mai eest 1934.75 eurot. Olen
päris kindel, et meie vald sai hea vallavanema.

Vastselt valitud vallavanema ettepanekul
kinnitas volikogu vallavalitsuse uue koosseisu.
Vallavalitsusse kuuluvad sotsiaaltöö spetsialist
Riina Marran, finantsnõunik Kaida Vool,
majandusnõunik Ülar Kõrge ja vallavanem
Piret Rammul.
Järgmise päevakorrapunktina andis volikogu
Tariston AS-ile loa teha Sirvaste külas
Korjusmäe liivamaardlas kunagise karjääri
piires täpsustava geoloogilise uuringu, mis
annaks infot, kas alal leidub perspektiivses
mahus ning kvaliteedis ammendamata
täitematerjali (puistematerjali) varu, et maavara
olemasolul see kasutusele võtta. Korjusmäe

Kanepi vald õnnitles uusi vallakodanikke
ja nende vanemaid
17. mai õhtul olid Saverna külakeskusesse
vallavanema vastuvõtule kutsutud Kanepi
vallas 2018. aastal sündinud lapsed ja nende
vanemad. Kanepi vallas sündis eelmisel aastal
36 uut pisikest kodanikku, 17 poissi ja 19

tüdrukut.
Valla poolt kingiti igale lapsele hõbelusikas
ning pidu lõppes ühise tordisöömisega. Kõik,
kes peole ei jõudnud, saavad oma lusikale järgi
tulla Kanepi Vallavalitsusse.

II uuringuruumis tehtaks geoloogiline
uuring maavara kaevandamise eesmärgil, et
hiljem taotleda luba maavara väljamiseks,
mis omakorda annaks võimaluse ettevõttel
varustada nii enda kui ka koostööpartnerite
ehitusobjekte täitematerjaliga Lõuna-Eesti
regioonis.
Volikogu istungi protokolli ja vastuvõetud
õigusaktidega saab tutvuda valla kantseleis,
raamatukogudes ning elektrooniliselt Kanepi
Vallavalitsuse dokumendiregistris.
Järgmine volikogu istung toimub 20.06.2019
algusega kell 15.00, koht on täpsustamisel.
Suvel toimub palju erinevaid rahvaüritusi,

Euroopa Parlamendi valimised 2019
hääletamis- ja valimistulemus
26.05.19 seisuga oli Kanepi vallas kokku 3 880
valijat. Kanepi vallas andis oma hääle 1 262
valijat (mis on 32,5% kogu valimisõigusega
valijatest), sh elektrooniliselt hääletas 568
valijat.
Valimisjaoskonnas nr 1 (Kanepi) hääletas
kokku 394 valijat, valimisjaoskonnas nr 2
(Põlgaste) 207 valijat, valimisjaoskonnas nr 3
(Krootuse) 297 valijat ja valimisjaoskonnas nr
4 (Saverna) 364 valijat.
Enim hääli said kandidaatidest:
Marina Kaljurand 287 häält;

Andrus Ansip 145 häält;
Jaak Madison 138 häält;
Urmas Paet 94 häält;
Riho Terras 70 häält;
Mart Helme 44 häält;
Raimond Kaljulaid 39 häält;
Igor Gräzin 38 häält;
Yana Toom 35 häält.
Ülejäänud kandidaadid said kokku 372 häält.
Kanepi Vallavalitsus tänab kõiki valla elanike
aktiivse osavõtu eest!

Kaido Kõiv
Kanepi Vallavolikogu
esimees

Statistikaamet

Statistikaamet avaldas oma kaardirakenduses
Eesti linnade, alevite ja külade rahvaarvu
seisuga 1. jaanuar 2019.
Püsielaniketa külasid oli Eestis 73. Kõige
rohkem, 23 asustamata küla oli Võru
maakonnas. Saaremaal oli neid 16 ning Hiiu,
Harju ja Pärnu maakondades 8. Asustamata
külad on enamasti väikesed, alla 2 km2
pindalaga, kus ongi mõni üksik talu. Sageli
asuvad sellised külad olulistest teedest
kaugel. Mitte ühtegi asustamata küla ei olnud
Lääne, Rapla, Jõgeva, Viljandi, Valga ja Põlva
maakondades.

2018.aastal vallas sündinud laste ja nende vanemate vastuvõtt. Foto Kerli Koor

nii ka meie valla territooriumil. Võtke
nendest usinalt osa. Mida rohkem on sellistel
üritustel osalejaid, seda elujõulisemad need
on ja kestavad kauem. Kõik sellised üritused
korraldatakse just rahva jaoks, et meie
piirkonnas ka toimuks midagi. Edu ja jõudu
kõikide ürituste, külapäevade,
laatade, kogukonnapäevade
korraldajatele!
Kordaminekuid ettevõtmistes!

Rahvaarv kasvas enim Tallinna Kesklinna
linnaosas. Suurim väheneva rahvaarvuga
asustusüksus oli Narva linn, mille elanikkond
vähenes kahe aastaga 1881 inimese
võrra. Üldiselt vähenes rahvaarv kõige rohkem
maakonnakeskustes ja teistes väikelinnades
ning maakondade äärealade asulates.
Enamikus asulates oli rahvaarvu muutus siiski
väike ja 66% asulates jäi vahemikku –4 kuni
+4.
Kanepi alevikus on 577, Krootusel 398,
Savernas 304 ja Põlgastes 353 elanikku.
Kus ja kui palju on rahvaarv Eestis kõige
rohkem muutunud, loe lähemalt
https://blog.stat.ee/

SPORT
Kanepi rahvatriatlonide sari tuleb taas
Eelmisel aastal alguse saanud Kanepi valla
rahvatriatlonide sari toimub ka sel aastal ning
koosneb kolmest etapist:
7. juuli 2019
Krootuse rahvatriatlon
28. juuli 2019 Valgjärve rahvatriatlon
11. august 2019 Kooraste rahvatriatlon
Rahvatriatloni kolm võistlusrada on oma
olemuselt väga erinevad. Kõllestes asuv rada
on kõige tasasemal maastikul, aga toimub
kõige esimesena, kus osavõtjate treenitus on
juuli alguses veel tagasihoidlik. Valgjärve
rattarada on üks Eesti suurima kõrguste
vahega triatloniradasid, kuid distantsi esimesel
poolel on ainult laskumised, mis võimaldavad
puhata enne Valgjärve mäkke ronimist.
Eelmisel aastal esimest korda toimunud
võistlus näitas, et distants oli jõukohane kõigile
ning palava ilmaga ei tekkinud võistlusraja
läbimisel probleeme kellelgi. Koorastes rada
on täies pikkuses kruusateedel ning sõidetav
maastikurattaga.
Rahvatriatlonid toimuvad 2 distantsil ning
võistlusklasse ja auhindu jagub paljudele.
Lühemal ehk lastedistantsil on 100m ujumist,
4km rattasõitu ja 1 km jooksu. Pikemal
põhidistantsil tuleb ujuda 250 meetrit,
sõita rattaga 10 km ja lõpuks joosta 2km.
Põhidistantsi pikkus peaks olema jõukohane
kõigile ning siin saavad end proovile panna ka
need, kellel varasemalt spordiga kokkupuuteid
vähe. Võistluste ühe korraldaja Hegri Naruski
sõnul on oluline, et võistlustest julgeksid osa
võtta ka need, kes tahavad huvitavat ala esimest

korda proovida ning kelle füüsilised võimed
ja varustuse tase ei ole piisav suuremateks
võistlusteks. Eelmisel aastal osalejatelt saadud
positiivne tagasi andis indu ka sel aastal
võistlust korraldada ning praeguseks on
lubanud triatlonisarjast osa võtta ka mitmed
kohalikud inimesed, kes eelmisel aastal veel
hindasid võistluse raskust ja enda treenitust.
Kuna osa võttis ka halli habemega härrasmehi
nö linnarattal, siis motiveeris see osalema ka
mitmeid teisi huvilisi. Võistluse korraldajad
loodavad ka sel aastal stardis näha praegust
Kanepi vallavanemat Piret Rammulit,
kes eelmisel aastal saavutas võistkondade
arvestuses kõrge 2. koha.
Iga etapi parimaid autasustatakse kolmes
laste- ja põhidistantsi vanuserühmas ning
põhidistantsi veteranide ja võistkondade
arvestuses. Võistkonna võistluses saavad
osaleda 3-liikmelised võistkonnad, kus iga
ala teeb erinev inimene. Plaan on ka pidada
eraldi ettevõtete arvestust, mis eelkõige sõltub
osalejate arvust.
Kanepi rahvatriatloni sarja korraldab AOK
Arendus MTÜ ning lisaks Kanepi vallale
toetavad võistlust ka paljud kohalikud
ettevõtted. Huvi korral saab täpsemalt
juhenditega tutvuda www.triatlon.ee
veebilehel rubriigis Võistlused.
Lisainfo:
Hegri Narusk
Hegri.narusk@mail.ee
Tel: 50 36 460

Kanepis avati kaasaegne jõusaal
Esmaspäeval,
3. juunil sai juba ammu
küpsenud plaan teoks. Kanepi Gümnaasiumi
vanas katlamajas avati hästi varustatud
seadmetega jõusaal. Avamispeol näitas
kulturist Ott Kiivikas koos tütrega kuidas
seadmeid õigesti kasutada ja kuidas jõusaalis
targalt toimetada. Jõusaal on vajalik iga
spordiala harrastajale üldfüüsilise vormi
parandamiseks. Jõusaali saavad kasutada
nii Kanepi Gümnaasiumi õpilased kehalise
kasvatuse tunni ajal kui ka kõik kogukonna
liikmed. „Hea on näha, et vanast koledast

katlamajast sai ilus ja funktsionaalne ruum,
mis on nüüd avatud igas eas spordihuvilistele,“
ütles Kanepi vallavanem Piret Rammul.
Jõusaali valmimisse panustasid suurelt Kanepi
Avatud Noortekeskus ja Kanepi Gümnaasium.
Ruumid renoveeriti LEADER toetusega.
Tänud kõikidele asjaosalistele. Terves kehas
terve vaim, tulge trenni!
Jõusaal on avatud E-R 8-21, L-P 10-18
Kerli Koor
kultuuri- ja haridusnõunik
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INFO
Shell Helix Rally Estonia Kanepi valla teedel
12-14.juulil sõidetakse Lõuna-Eesti teedel taas
Shell Helix Rally Estonia. Ka sel aasta läbivad
ralli kiiruskatsed Kanepi valla territooriumi.
Seoses sellega palume teiepoolset tähelepanu
katsete sulgemise kaartidele, et saaksite ralli
ajal oma teekonda paremini planeerida.
Otse ralliraja ääres elavad inimesed on juba
otsepostituse näol teavituse oma postkastidesse
saanud.
Teede sulgemine:
13.juuli 2019 laupäev

SS1/3 Maaritsa
Katse sulgemisaeg: 7:15-15:30

Katse sulgemisaeg: 7:00-14:30
14.juuli 2019 pühapäev
SS14 Saverna
Katse sulgemisaeg: 11:00-16:00
Shell Helix Rally Estonia 2019 sõidetakse
12.-14. juulil Tartu, Otepää, Elva, Kanepi ja
Kambja teedel ning see on FIA European Rally
Trophy ning Eesti ja Läti meistrivõistluste
etapp ja WRC ametlik promotsiooniralli.
Ralli ava- ja lõputseremoonia toimub Tartus
Raekoja platsil. Publikukatsed sõidetakse

13.juuli 2019 laupäev
SS6/8 Puugi
Katse sulgemisaeg: 13:30-20:45
14.juuli 2019 pühapäev
SS10/12 Aiaste
Katse sulgemisaeg: 6:30-14:00
14.juuli 2019 pühapäev
SS11/13 Prangli

laupäeval Elvas ja pühapäeval Tartus. Kolme
päeva jooksul saab Tartu kesklinnas kogu perega
aega veeta AutoEXPO-l, kus lisaks autodele
ja tehnikamessile on ka laste- ja naisteala
ning pakutakse mitmekülgset meelelahutust.
Otepää ja Tehvandi spordikeskus on taas ralli
tehniliseks keskuseks, kus asub nii hooldusala
kui ralli juhtimiskeskus. Rohkem infot Shell
Helix Rally Estonia kohta www.rallyestonia.ee
Meeldivaid rallielamusi soovides
Shell Helix Rally Estonia korraldajad
Sulgemise tüüpskeem
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Sulgemise tüüpskeem

Liikluskorralduse eest vastutav isik:
Tööde algus: 13.07. kell 7.15

Asukoht: SS6-8 Puugi

lounaliiklus@gmail.com

Ürituse korraldaja: Estonian Autosport Events MTÜ

Projekteeris:
I. Vähi
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Silver Kütt tel: 5624 4666
Tööde algus: 13.07. kell 13.30

Kiiruspiirangu ja peatumise keelu tüüpskeem ristmikul
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Turu 63, Tartu
Tel. 524 8400

Tegevusloa
nr 1-0122

Tööde lõpp: 13.07. kell 15.30
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Projekteeris:
I. Vähi
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Ürituse korraldaja: Estonian Autosport Events MTÜ
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lounaliiklus@gmail.com
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AJUTINE LIIKLUSSKEEM

Lõunaliiklus OÜ
Turu 63, Tartu
Tel. 524 8400

Asukoht: SS10-12 Aiaste

lounaliiklus@gmail.com

Ürituse korraldaja: Estonian Autosport Events MTÜ

Projekteeris:
I. Vähi

Liikluskorralduse eest vastutav isik:

Tegevusloa
nr 1-0122

Silver Kütt tel: 5624 4666
Tööde algus: 14.07. kell 6.30

Tööde lõpp: 14.07. kell 14.00

Lõunaliiklus OÜ

AJUTINE LIIKLUSSKEEM

Turu 63, Tartu
Tel. 524 8400

Asukoht: SS11-13 Prangli

lounaliiklus@gmail.com

Ürituse korraldaja: Estonian Autosport Events MTÜ

Projekteeris:
I. Vähi

Liikluskorralduse eest vastutav isik:

Tegevusloa
nr 1-0122

Silver Kütt tel: 5624 4666
Tööde algus: 14.07. kell 7.00

Tööde lõpp: 14.07. kell 14.30

HARIDUS
KANEPI GÜMNAASIUM

Kevadised kontserdid
Kanepi Gümnaasiumis
Järjekordne kevad Kanepi
Gümnaasiumis
hakkab
lõpule
jõudma.
Nagu
eelnevatel aastatel nõnda
ka tänavu toimus Kanepi
Gümnaasiumis emadepäeva
kontsert ja kirikukontsert.
Emadepäeva kontserti Kanepi Gümnaasiumi saalis
oli tulnud nautima hulk
emasid ja lapsi ning peresid.
Kontserdil esinesid kooli
õpilased, kes mängisid pilli,
laulsid või tantsisid.

Kevadkontserdid 2019. Fotod A. Kaljumäe

Teine traditsiooniline üritus on igakevadine kirikukontsert. Kontsert oli
meeleolukas ja õpilased
said oma laulu ja pillimängu
oskust
näidata
nii kooliperele kui ka
Kanepi elanikele, kes olid
kontserti kuulama tulnud.
Kirikukontsert toimus 17.
mail.

Kosmoseprojekt
Kanepi Gümnaasiumi kosmoseteaduse ja programmeerimishuvilised osalesid Eesti
Kosmosekoolide võrgustiku koolitusel Tõravere Observatooriumis ja kosmosekoolide
võrgustike festivalil Väätsal. Oli võimalus näha õhupallide starti, kuulata paneeldiskussiooni
kosmose teemal ja osaleda erinevates Spark Makerlabi töötubades. Sügisel hakkame taas
kord lennutama oma palli oma teadusprojektiga, mida juhib Kristel Uiboupin.

Väätsal kosmosekoolide projektipäeval. Foto Kanepi Gümnaasium
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KANEPI GÜMNAASIUM

Kanepi Gümnaasiumi algklasside öökool
5. juuni õhtupoolikul kogunes 1.-4. klassi
83 õpilast koolimajja, et osaleda öökoolis
„Aktiivselt suvele vastu“. Toimusid õpitoad
tervise ja ohutuse teemal. Kiirabiõde Margit
õpetas lastele lihtsamaid esmaabivõtteid.
Erilist elevust tekitas haava sidumine ja käe
fikseerimine kolmnurkrätikuga. Veeohutusest
rääkisid ja veepääste abivahendeid tutvustasid
Otepää Päästekomando päästjad. Julgemad
proovisid selga ka pinnaltpäästeülikonda.
Võimalikest
ohtudest
looduses
tegi
slaidettekande õpetaja Kristi. Põnevaid fakte
kuulsid lapsed puugi, rästiku, putukate, seente
ja mürgimarjade kohta. Õpilased vahetasid
ka omavahel teadmisi. Loovtegevuse raames
valmisid plakatid aktiivsete ja tervislike

ajaviitmisvõimaluste kohta. Pärast rikkalikku
õhtusööki, mille valmimisele aitasid kaasa
lapsevanemad, tegeleti aktiivselt liikumise
ja spordiga. Võimalus oli mängida jalgpalli
ja trihvaad, teha kerge jooksuretk Jõksi järve
äärde või jalutada õhtuse Kanepi tänavatel.
Pärast üliaktiivset õhtupoolikut jätkus
muljetamist hiliste öötundideni, kuni uni
murdis ka kõige kangemad. Hommik algas
reipalt. Enne koduteele asumist söödi putru,
maiustati puuviljadega.
Soovime kõigile õpilastele aktiivset, sportlikku
ja turvalist suvevaheaega!
Täname kõiki, kes aitasid ja toetasid ürituse
korraldamisel ja läbiviimisel!
Kanepi Gümnaasiumi klassiõpetajad

Otepää Päästekomando tutvustab veeohutusvahendeid. Foto Kanepi Gümnaasium

PÕHIKOOLID

Krootuse õpetajad käisid Ungaris töövarjuks

Üha enam tuleb koolidel ise hakkama saada
erivajaduslike lastega, kellel esineb kerge
intellektipuue, aktiivsus- ja tähelepanuhäire,
kiindumushäire jne. Neile õpilastele oleks
kindlasti vajalik logopeedi, eripedagoogi
ja/ või sotsiaalpedagoogi, psühholoogi
järjepidev abi. Paraku on tugispetsialistide
leidmine ja ka tasustamine väikeste koolide
jaoks suur väljakutse. Sestap peab kool
ise koostama õpilaste nõustamiseks ja
toetamiseks tugisüsteemid, et võimalikult
vara välja selgitada, missugust abi õpilased
vajavad ja seda neile ka võimaldama. Selleks
oleme erinevate projektide abil püüdnud
hankida kogemusi, kuidas mujal õpetajad oma
jõududega hakkama saavad.
2018. aastal kirjutasime Erasmus+ projekti
„Meeskonna kaasamine HEV õpilaste
õpetamisel Euroopa koolide näitel“. Projekt
sai rahastuse. Koolitusreis toimus käesoleva
aasta 7.- 13. aprillil Ungari Kerekegyháza
linna Móra Ferenzi Põhikooli. Selles koolis
praktiseeritakse hariduslikult erivajaduslike
õpilaste õpetamist tavaklassides ja kool avaldas
valmisolekut meie õpetajatele Erasmus+

õpirände raames töövarjuks olemist. Kool on
meie mõistes väga suur – selles õpib ligikaudu
700 õpilast, kellest erivajaduslikke on hetkel
91. Õpetajaid töötab koolis 72, neist mehi on
vaid 8.
Peaaegu nädala jooksul oli Krootuse Põhikooli
direktor Rita Punningul, logopeed Saima
Salomonil ja õpetaja Sigrid Mallenel võimalus
olla töövarjuks HEV õpilaste õpetamisel,
jälgida erinevaid tunde, osaleda UngariEesti õpetajate ühises töötoas ja reflekteerida
tekkinud muljeid- mõtteid.
Ungaris algab kooliaasta sarnaselt meie
koolidega 1. septembril ja lõpeb juuni
keskpaigas. Tunnid kestavad samuti 45
minutit. Tunnid algavad kell 8. Tore oli
vaadata, kuidas igal hommikul kooli kõrval
ülekäiguraja vahetus läheduses tervitas tulijaid
kohalik politseinik, kes tähelepanelikult jälgis,
et kõik õpilased turvaliselt üle tee jõuaksid.
Fuajees jäi silma võimsa tammepuu
kujutis, mille lehtedel olid kooli õpetajate
nimed. Koolimaja trepimademetele olid
kirjutatud päeva positiivsust sisendavad
laused (Mõtle positiivselt! Aita abivajajat! jne).
Meie poolt külastatud Móra Ferenzi
Põhikoolis oli veel üks tore traditsioon. Kõik
lõpuklassid kingivad koolile suure raamitud
pildi oma klassist. Selliseid pilte oli seintel
väga erinevaid. Klasside mööbel oli kohati
pisut päevinäinud, aga aineõpetajad olid palju
vaeva näinud erinevate mõistete- terminiteseoste visualiseerimiseks. Ka jäi silma rohke
kunsti ja tööõpetuse tööde eksponeerimist
koridorides. Tunni lõpus helises kaks kella:
esimene õpetajale märguandeks, et aeg on
tunnist kokkuvõte teha ja kodused tööd anda,
teine kell lõpetas tunni reaalselt.
Pärast esimest tundi toimus söögivahetund,
kus lapsed pakkisid laudadele oma kodust
kaasapandud hommikusöögi. Neile, kel
kodust leivakotti kaasa võetud polnud, pakkus
hommikusööki kooli söökla. Lisaks toodi

PÕHIKOOLID
LASTEAED

Kanepi lasteaia kiire maikuu
Mai on lasteaedadele hästi kiire ja teguderohke
aeg. Nii on ka meie majas palju tegemisi ja
põnevaid ettevõtmisi just sel kuul.
Kuu alguses oodatakse pikisilmi emadepäeva
tähistamist- lastel sigimist ja sagimist palju,
kõik tahavad just ennast kõige paremast
küljest näidata. Meie emadepäeva kontsert
oli sel aastal veidi teistsugune. Kõik rühmad
valmistasid ette oma väikesed etteasted ja
lisaks esitasid ka laulu-mänguringis osalenud
lapsed õpetaja Eda Heinaste juhendamisel
õpitud tantse ja laule. Loodan, et igal emal
oli meeldiv vaadata ja kuulata oma silmatera
esinemist. Meie lasteaia kaks tublit laululast
Kertu Kahar ja Elisabeth Hindrimä esinesid
ka Põlvamaa Aasta Ema väljakuulutamise
kontserdil, olles eelnevalt edasi saanud
lasteaedade lauluvõistlusel.
Seejärel algasid vanemal rühmad kiired
päevad- ees ootas esimene Põlvamaa
Lasteaedade Laulu- ja tantsupidu VastseKuustes. See oli tõeliselt südamlik ja liigutav
lasteaialaste pidu. Julgen väita, et lapsed on
nii tublid, et saaksid kindlasti hakkama ka
üleeestilisel suurel laulu- ja tantsupeol, kahjuks
neid sinna veel ei lubata. Hea meel on aga, et
Põlvamaal oli nende jaoks oma pidu.

Lasteaia lõpupidu koos üllatusesineja
Karlssoniga toimus energiliselt 24. mai
õhtupoolikul. Kõik meie 11 toredat
koolieelikut said oma esimese tunnistuse ja
võivad rahulikult sügisest uut haridusteed
alustada.
Kuid sellega ei olnud lasteaias trall ja kiirus veel
läbi. Nii toimusid kahel õhtul talguõhtud, kus
võeti välja 36 aastat maja hoovis ilu pakkunud
arooniahekk ja sinna asemele rajati põnev
tunnetusrada, samuti said kuivanud oksad
eemaldatud kuusepuudel, mis kasvavad saali
akende all. Aitäh tublidele talgulistele: Kairit
Lepistu, Rivo Kokk, Kewin Pärli, Raigo Kana,
Kristi Aviste, Mirjam Nurmla, Argo Zoludev
ja Kalev Mikson. Kopaga oli abiks Roland
Jürgenson. Lapsevanematega koos sai rada
maha pandud, lastekaitsepäeva tähistamisel
sai tunnetusrada ka oma sisu sisse, s.t. lapsed
tõid rõngastesse metsa alt erinevaid materjale,
millel tore edaspidi liikuda. Meie 15 tublit last
koos saatvate õpetajatega osalesid ka Põlvamaa
Laulu- ja tantsupeol „Sinule, Eesti - Sinule,
Põlvamaa“.
Kõigile toredat ja päikselist suve!
Riina Reest
Kanepi Lasteaia direktor

klassi kõigile plasttopsides piim ning iga
päev puuvilja. Keskpäeval sõid lapsed lõunat.
Lõunasöök koosneb alati kahest roast: supist ja
praest, kusjuures üks roogadest peab sisaldama
kindlasti liha. Toiduportsjonid olid üsna
suured ja lapsed sõid neid isukalt. Magustoidu
asemel oli lastel võimalus süüa valgubatooni.
Kogu toit (hommiku-, lõunasöök, koolipiim,
puuvili) on õpilastele tasuta. Vahetundide ajal
töötas ka koolipuhvet.
Vahetundides viibivad lapsed enamasti
kooliõues. Kuigi vahetusjalatseid ei kasutada,
oli üldmulje koolimajast puhas. Lapsed ei
kasutanud koolis nutitelefone. Telefonid on
koolis keelatud ning need, kes siiski kiusatusse
sattusid, pidid telefonid vastavasse kasti
tõstma.
Vaadeldud tunnid olid arenduslikud tunnid
HEV õpilastele. Kõigist kooli erivajaduslikest
lastest on komplekteeritud grupid nende
arengust ja erivajadusest lähtuvalt. Silma jäi
rahulik tunnitempo, milles oli kõnearendus
ühendatud lugemise ja käelise tegevusega
ning sõbralikud õpetajad. Õpilastel olid
vastavalt arengust lähtuvale grupile vajalikud
õpikud ja töövihikud. Paljudes tundides
oli õpetajal abiks tugiõpetaja. Nad liikusid
ühe õpilase juurest teise juurde, aitasid ja
suunasid - kontrollisid nende tööd. Ungaris
on kirjastused välja andnud õppevara, mis on
mõeldud erivajaduslikele õpilastele. Kohalike
õpetajate sõnul suhtuvad nad igasse lapsesse
positiivselt, sest iga laps on eriline ning
igal lapsel on õigus saada oma vaimsest
võimekusest lähtuvat kvaliteetset õpetust.
Ühel pärastlõunal korraldati tähelepanu,
mälu, taju ja teisi tunnetusprotsesse, aga ka
reaktsioonikiirust ja keeleoskust arendavaid
mänge.
Pärast tunde külastasime kohalikku kultuurikeskust, kus oli laste loodusteemaliste piltide
näitust, raamatukogu ja noortekeskust.
Otse koolimaja kõrval asub Rooma- Katoliku
Kirik, mille kellalöögid annavad linnaelanikele

teada täpse kellaaja. Kasutasime võimalust ka
kaunist kirikut seest uurida. Samal ajal tuli üks
klass kirikusse usuõpetuse tundi. Kuna kogu
elanikkonnast on 2/3 rooma - katoliiklikku
usku, siis on koolis kõigis klassides tund
usuõpetust nädalas. Pärast Meieisapalve
lugemist jätkus usuõpetuse tund ning seejärel
võttis preester õpilased ükshaaval pihile.
Meeldejääv oli Kerekegyháza linnapea Márk
Kelemeni vastuvõtt. Meer rääkis linnakese
ajaloost ja tänapäevast ning tundis huvi meie
Eesti haldusjaotuse ja valla tegemiste vastu.
Et Ungaris algab erivajaduslike laste
väljaselgitamine
juba
varakult,
selles
veendusime kohalikus lasteaias ja lastesõimes.
Lasteaias käib hetkel 218 last ja lastesõimes
42 last. Mõlemad majad on uued, maitsekalt
sisustatud ja hästi erinevate laste arenguks
vajalike asjadega varustatud. Paar korda
aastas hinnatakse laste arengut, et vajadusel
kavandada erivajadusest tulenev sekkumine.
Mõlemad asutused on laste vanematele tasuta.
Kahel viimasel päeval tutvusime Ungari
suuruselt kaheksanda linna Kecskeméti ja
nende kauni pealinna Budapestiga.
Mida nähtust saaksime oma koolitöös kasutada:
• Tore mõte on klassi jagamine projektiõppeks
gruppideks, grupis kasutada rollijaotust
(grupivanem, ajavalvur, õpetajaga suhtleja,
kirjapanija, töö esitaja).
• Kehalises kasvatuses kasutati integratsiooni
ungari keelega: tehti harjutusi ning loeti samal
ajal rütmisalme.
• Tundides kasutati palju tunnetusprotsesse
arendavaid mänge.
• Väga mitmes tunnis olid lapsed jagatud
vastavalt arengutasemele gruppideks. Õpetaja
käib ringi ja kontrollib tehtut ning annab
soovitusi töö jätkamiseks.
Sigrid Mallene
Saima Salomon

KOGUKOND
HARIDUS
Emadepäeva õpituba Prangli külakeskuses
11.mail tähistasime emadepäeva. Lapsed õppisid õpitoas salvrätitehnikas purkidele kaunistusi
tegema. Tühjad purgid said uue ilme ja kasutuse. Iga laps tegi oma emale kingituseks kas vaasi
või hoiupurgi. Kes soovis, meisterdas emale paberist lilli ja kaarti. Kõik lapsed olid väga tublid.
Järgmine kokkusaamine tuleb juulikuus sportlikul perepäeval.
Prangli külakeskuse huvijuht Merle Juhkam

Prangli külakeskuses meisterdamas. Foto Johanna Juhkam
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KOGUKOND
HARIDUS
Naiskodukaitse Kanepi jaoskonna tegemistest

Naiskodukaitse. Foto Tuulike Mölder
Aastate jooksul on Kanepi inimesed kindlasti 18 tublit naist ja üks toetajaliige. Pikka aega
märganud, et lipuheiskamistel Vabadussõja oli jaoskonna esinaiseks Tuulike Mölder, kuid
mälestussamba juures on alati kohal ka selle aasta märtsis andis ta teatepulga üle
pidulikus vormis naiskodukaitsjad, kuid meie uuele esinaisele, kelleks valiti Kersti Kõrge.
tegemistest teavad vist üsna vähesed. Nüüd Aseesinaise kohuseid täidab Aike Meekler.
otsustasimegi, et tutvustame ennast ja meie Meie traditsiooniks läbi aastate on olnud olla
tegevust ka laiemalt.
väljas tähtsamatel päevadel nagu näiteks Tartu
Meie kandis tegutses naiskodukaitse juba rahu aastapäev, vabariigi aastapäev, võidupüha,
esimese vabariigi ajal. Enne 1940. aastat taasiseseisvumispäev
ja
Naiskodukaitse
kuulus Kaitseliidu Kanepi malevkonda mälestuspäev.
lausa kuus jaoskonda: Kärgula (asutatud Selle aasta esimesed neli kuud on olnud
1926), Erastvere (1927), Kooraste, Kõlleste ( üsna tegusad: meie esindus oli väljas nii
mõlemad 1930), Põlgaste (1931) ja Valgjärve vabadussõjas võidelnute mälestuspäeval, Tartu
(1932). Kanepi jaoskond taasloodi 2006. rahu aastapäeval kui ka vabariigi aastapäeval.
aasta aprillis. Taasloojateks olid neli hakkajat Meie eestvedamisel ja Kanepi Seltsimaja
naist, kellest kolm: Tuulike Mölder, Merike kaasabil korraldasime ning viisime läbi
Klemmer ja Marika Lazareva, kuuluvad meie vabariigi aastapäeval toimunud rahvamatka,
ridadesse ka praegu. Hetkel kuulub jaoskonda märtsis korraldasime Saverna raamatukogus

naistepäeva kohviku koos Naiskodukaitsega.
Märtsi alguses toimus jaoskonna üldkoosolek,
kus osales ka Kaitseliidu Põlva maleva pealik
kapten Raivo Pehk, kes tutvustas meile
võimalusi, kuidas saaks naiskodukaitsjaid
rakendada erinevates Kaitseliidu üksustes.
Samas oli pealik mures, et Kanepi kandis on
kaitseliitlasi väga väheks jäänud: vanad olijad
on juba päris eakad, aga noori pole kahjuks
peale tulnud. Siinkohal üleskutse kõigile
meestele, kes vähegi hoolivad meie riigi
turvalisusest ja kaitsmisest ning soovivad oma
panuse anda: astuge Kaitseliidu ridadesse.
Naiskodukaitse mälestuspäeva tähistasime
21. aprillil. Eelneval laupäeval käisime nii Ala
kui Mäe kalmistul ning korrastasime meile
teadaolevate endiste naiskodukaitsjate hauad
(kokku 9). Pühapäevane päev algas meil
jumalateenistusega Kanepi kirikus, kus Kanepi
koguduse õpetaja Margit Lail meenutas
endiseid naiskodukaitsjaid. Pikemalt rääkis ta
meie ringkonna auliikmest Helmi Visnapuust,
kes oli ka Kanepi koguduse liige ning kes
lahkus meie hulgast eelmisel suvel 103-ndal
eluaastal.
Mälestuspäeva tähistamiseks olime ette
valmistanud kohvilaua, kuhu palusime
kõik jumalateenistusel osalenud inimesed.
Kuna seekordne mälestuspäev langes kokku
munapühadega, siis olime kodus värvinud
mune ning need kirikusse kaasa võtnud.
Kohvilauas oligi sobiv võimalus mune
koksida. See tegevus tekitas elevust nii lastes
kui ka täiskasvanutes. Peale kohvilauda
siirdusime Mäe kalmistule ning seejärel Ala
kalmistule, et viia lilli ja süüdata küünlad

endiste naiskodukaitsjate haudadel.
Mälestuspäeva tähistamist jätkame ning
püüame edaspidi rohkem kaasata kohalikku
kogukonda. Aastate jooksul on jaoskonna
endine esinaine ja praegune juhatuse liige
Tuulike Mölder teinud uurimistööd, mille
tulemusena on meil hetkel olemas ligi 240
endise naiskodukaitsja nimed, kes kuulusid
kuude erinevasse jaoskonda praeguse Kanepi
valla aladel. Siinkohal teemegi üleskutse
vallaelanikele: kui teie suguvõsas on olnud
endiseid naiskodukaitsjaid või te teate, kes
esimese vabariigi ajal kuulus naiskodukaitsesse,
siis andke sellest meile palun teada, sest me väga
soovime ajalugu koguda ja seda tulevastele
põlvedele pärandada. Ühendust saate meiega
meili või telefoni teel: tuulike.molder@gmail.
com, tel 5298430 või aikemeekler@gmail.
com, tel 5118597. Meil juba olemasolevad
nimekirjad on jaoskondade kaupa ja nendega
on võimalik tutvuda võidupühal, 23. juunil
Kanepis toimuval Maakaitsepäeval, kus ka
Kanepi jaoskonna naised on kindlasti väljas.
Sel aastal on tulemas veel mitmeid üritusi, kuhu
ootame osalema kõiki valla elanikke. Infot
eesseisvatest ettevõtmistest jagame Facebookis
„Meie Kanepi“ lehel kui ka „Kanepi Teatajas“.
Kui kellelgi tekkis meie tegevuse vastu suurem
huvi või soovib keegi meiega liituda, siis võtke
julgesti ühendust. Naiskodukaitse tegevusest
saab põhjalikumalt lugeda kodulehelt www.
naiskodukaitse.ee, kust Põlva ringkonna alt
leiate ka Kanepi jaoskonna kontaktandmed.
Aike Meekler
Naiskodukaitse Kanepi jaoskonna
aseesinaine

KULTUUR
HARIDUS
„Ajaringi“ tegus kevad
5.mail käisime Võru “Kandles” vaatamas
Komöödiateatri etendust “Elu on parim
meelelahutus”. See oli Andrus Vaariku
monotükk. Ootasin midagi teaterlikku, aga
näitleja rääkis seiku oma elust, arutles õnne
ja surma üle. Kuulata oli huvitav, saime ka
ise sõna sekka öelda. Teatrisse minnes poleks
pidanud ka ennast ehtima ja paremaid riideid
selga otsima, sest näitleja ise oli vabaaja
riietuses.
12.mail toimus meil emadepäeva tähistamine
pubis “Temp ja Taar”. Ühise laua taga
vahetasime meenutusi oma emadest, lastest ja
lastelastest. “Ajaringi” staažikas aktiivne osaleja
tänas koos roosiõiega neid kaaslasi, kellega tal
on kõige tihedam side olnud. Head soovid
ja soojad tänusõnad koos meene ja lilleõiega
meie grupijuhile Meedi Haabmale andis üle
Eevi Lina. Kui muidu üllatab Meedi meid,
siis seekord üllatasime teda meie - ürituselt
koju jõudes ootas teda ukse taga suur sületäis
kauneid kevadlilli. Aitäh ka toitlustajatele sel
kaunil päeval!
25.mail korraldasid “Ajaring” ja Kanepi

Kodukaunistamise Selts ühisreisi Lätimaale tutvuma nende iluaianduse ja
rododendronikasvatusega Babites. See on Läti
ülikooli teadus-ja arenduskeskus, mis asutati
1980.aastal pindalaga 11,8 ha. Rododendron
on maailmas kõrgelt hinnatud ilutaim, mille
esimene sort aretati 1807.aastal. Praeguseks
on neid 262 sorti. Viimasel ajal on hakatud
neid kasvatama ka Eestis. Poleks uskunud, et
ühes kohas saab olla nii palju ilu - erinevad
alleed madalaid ja kõrgeid, suuri ja väikseid
õisi, lõhnavaid ja lõhnatuid, erinevat värvi
põõsastega. Kõikjal lillemeri. Suur tänu Kanepi
Gümnaasiumi vilistlasele Urmas Roht’ile,
kes tänasel päeval on elukutselt dendroloog
ja on avaldanud raamatu “90 rododendroni
sorti”. Urmas oli valmis infot jagama iga meid
huvitava rododendroni liigi kohta. Järgmine
suurem lilleleid oli enne hilist lõunasööki,
ilusas kohas Baltezersi puukoolis. Kus nüüd
läks ostmiseks! Suuremad rododendronid
olid kaks korda odavamad kui Babites pakuti.
Müüdi ka palju teisi taimi ja puid. Aiakärud
laoti kaupa täis ja see kõik mahutati bussi

pagasiruumidesse. Tagasi sõites olid kõik
rõõmsad, õnnelikud ja rahul. Ka ilmataat
soosis meid. Reis oli väga tore. Kanepis oli
meil vastas palju autosid, tuli ju ostud koju
sõidutada. Aitäh korraldajatele!
Väiksemate gruppidena käidi veel mais

tutvumas Räpina Aianduskoolis infopäeval
vertikaal-taimekasvatusega, Urmas Roht’i
pool imetlemas õitsvaid magnooliaid ja Ruusal
Memme-Taadi peol värskendati sõprust Kihnu
Virve pereansambliga.
Ene Kuusneem

Lätimaal Babites. Foto Urmas Roht

Tantsurühm „Päripidi“ Ljubljanas

Päripidi Sloveenias. Foto Peeter Seene
2018. aasta mais külastas delegatsioon aasta maikuus saigi sõit teoks. Läbides bussiga
Sloveeniast, Poolast, Tšehhist ja Jugoslaaviast 6 riiki, nautisime nii imelisi maastikupilte
Kanepi valda ning tutvusid Kanepis Maria kui ka kirsi- ja õunapuuõites linnasid ja
Drenkhani
juhendatava
segarühmaga asulaid. Metsad kasvasid masinate poolt
„Päripidi“. Delegatsioon oli uurimas kuidas puutumatutena, ainult Lätis ja Eestis oli kurb
on Eestis lood eakate (eriti meeste) kaasatuse vaadata nukraid raiutud metsalanke.
ja aktiivsusega kogukonna tegemistes ja Sloveenia võttis meid vastu sooja kevadilmaga.
harrastustega tegelemisel. „Päripidi“ oli silma Esimesel päeval Ljubljana linnaga tutvudes
jäänud juba eelnevalt Tallinnas toimunud olime vaimustuses suursugusest arhitektuurist,
rahvusvahelisel seeniortantsufestivalil esine- kaunitest sildadest ning vanalinna liiklusvabast
des. Kanepi Seltsimajas veedeti kohvilaua tsoonist. Vanalinn oli täielikult jalakäijate
taga mõnus õhtupoolik vesteldes ning päralt. Ainult erivajadusel võis soovi
tantsides. Külalisi üllatas, et mõned tantsijad korral kasutada niinimetatud rongtaksot.
sõidavad proovidele kaunis kaugelt (20-50 Eakatel inimestel on võimalik tellida takso.
km). Külaliste poolt tehti ettepanek esineda Jalgrattureid liikus palju. 1895.a. maavärin
Sloveenias korraldataval konverentsil. Selle purustas Ljubljanas 10% linnast, 1400 hoonet.

Praegune linn on kaunis, ajalooliselt tähtsad
hooned ning kirikud on taastatud endisel
kujul. Ljubljanale omistati 2016. aastal
Euroopa piires kõige rohelisema pealinna
tiitel. Huvitava faktina võiks märkida, et
2002. aastal leiti Ljubljana lähedal soiselt alalt
maailma vanim ratas, mille vanuseks peetakse
5200 aastat. Sloveenia vabariik sai iseseisvuse
1991.aastal, vabariigi sümboliks on draakon.
Ljubljana on kuulus oma botaanikaaia poolest,
kus võime imetleda mitut aia liiki: rootsi,
norra, inglise, hiina jne. Tulpide õitseaeg oli
küll lõppemas, kuid siiski saime nautida nende
erinevate värvide, kujude ja sortide ilu. Lastele
ettenähtud alal oli palju atraktsioone, aga ka
elusuuruste vaalade, dinosauruste, elevantide
jt. loomade kujusid.
Esimese päeva õhtul oli vastuvõtt konverentsi
korraldajatega. Nautisime Sloveenia rikkalikke
rahvustoite ja nende külalislahkust. Tantsisime
koos külalistega eesti seltskonnatantse ning
pakkusime ka oma esinemiskava. Teisel päeval
külastasime päevakeskust, kus tutvusime
nende tegemistega. Saarale, meie giidile
esitasime omaloomingulise tantsu ,,Oh Saara,
Saara, Sa jäta Joosep maha’’. Ta oli sellest
väga liigutatud. Meile korraldati ekskursioon
karstikoobastesse, kus koos valgusmänguga
moodustusid muinasjutulised vaated looduse
kätetööst.
Jõudiski kätte meie kontsertesinemine tantsu-

programmiga. Konverentsi teemaks oli ,,Eakate
inimeste osalus ja tähtsus ühistegevuses’’. Seda
teemat uuriti ning Ljubljanas toimus antud
teema kohta kokkuvõtlik konverents.
Põhimotoks oli, et iga inimene peaks töösuhte
lõppedes kuuluma teatud ühistegevuse
kollektiivi, vastavalt oma hobile, huvile, kus
ta tunneb ennast vajalikuna ning panustab
ühistegevusse. Austrias näiteks valmistatakse
selleks eluetapiks ette politseinikke ja
päästetöötajaid. Töösuhe töötajatega lõpetatakse reeglina kevadel-suvel, kui ini-mestel
on rohkem tegevust ja ta ei tunne end nii
üksikuna.
Reis andis meile palju rahvuste tundma
õppimisel, kultuuripärandi hoidmisel ja
väärtustamisel. Loodame jätkuvale koostööle!
Et sõit sai teoks, täname toetuse eest Kanepi
Vallavalitsust, Kanepi Seltsimaja juhatajat
Marju Jalast toetuse ja heade soovide eest,
Eesti Kultuurkapitali, Põlvamaa ekspertgruppi,
Põlvamaa Omavalitsuste Liitu, Hansa Reisid
Tartust ja abivalmis bussijuhte Viktorit
ja Konstantini, meeldivat tõlki Moonika
Lippu ning Tiina Tambaum ja Peeter Seenet
asjaajamise eest ja kohusetundlikku ning
rõõmsameelset Päripidi tantsukollektiivi.
Päripidi tantsujuht
Maria Drenkhan
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KULTUUR
HARIDUS
Vannamuudu
SPORT
KOGUKOND
Põlgastes on tegutsemas naisansambel Vannamuudu, juhendajaks Andres Määr. Kollektiiv
on tegutsenud juba üle 20-ne aasta. Vannamuudu võtab igal aastal osa maakonna suurtest
lauluüritustest ja Memme-Taadi pidudest, tähistatakse ka oma kollektiivi tähtpäevi. Pilt on
tehtud Helve Lälli juubelipeost.

Foto Irina Kruusla

PÕHIKOOLID
TEATER

Teeliste kirikud alustavad uut suvehooaega
Värskelt ilmunud trükis “Teeliste kirikud
2019” vahendab kodu- ja välismaistele
reisihuvilistele suveperioodil pikemalt
avatud Eesti kirikuid ja pühakodasid.
“Teeliste kirikud” eesmärk on tutvustada nii
kohalikele kui Eestit külastavatele turistidele
kauneid ning paljuski unikaalseid Eesti
sakraalhooneid: kirikuid, kabeleid, palvemaju
ja kloostreid.
“Teeliste kirikud” trükiseid-reisijuhte jagatakse osalevates kirikutes ja kohalikes
turismiinfokeskustes. Samuti saab infot
kirikute kohta internetist www.teelistekirikud.
ekn.ee
Alates XIII sajandist on pühakojad
olnud Eesti kultuuri lahutamatuks osaks,
moodustades väärtusliku osa meie kultuurija
kunstiajaloolisest
pärandist.
Sageli
on linna, valla ja küla üheks paljudest
vaatamisväärtustest selle keskel kõrguv
pühakoda, mille aastasadu püsinud müürid
hoiavad eneses olulisi kunstiväärtusi. Seepärast
võib kirikuid õigusega pidada Eestimaa
olulisteks turismisihtkohtadeks ja kohalikeks
vaatamisväärsusteks.

Suveperioodil avavad paljud neist pühakodadest “Teeliste Kirikud” egiidi all oma
uksed kõigile huvilistele.
Teeliste kirikute tutvustamiseks on koostatud
informatiivne, pildimaterjaliga illustreeritud
teatmik ning sarnase kujundusega veebileht.
Trükisest leiab ligi 450 pühakoja eesti- ja
inglisekeelse lühitutvustuse, lisatud on avatud
kirikute kontaktandmed, jumalateenistuste
ja palvuste ajad ning ülevaate saab kirikutega
seotud majutuspaikadest.
Informatsiooni avatud kirikute kohta leiab
samuti projekti koduleheküljelt http://www.
teelistekirikud.ekn.ee
Veebilehekülg sisaldab võrreldes trükisega
rohkemaid kirikute pilte ning informatsiooni.
Veebikeskkond on seitsmekeelne ning infot
on võimalus lisaks eesti keelele lugeda inglise,
saksa, soome, vene, rootsi ja prantsuse keeles.
Rohkem informatsiooni algatuse “Teeliste
kirikud” kohta jagab:
Marko Kaldur
“Teeliste kirikud” projektijuht
Telefon: +372 522 3700
www.teelistekirikud.ekn.ee

PÕHIKOOLID
RAAMATUKOGU

Kanepi teatrisuvi tuleb taas!
Alle-Saija Teatritalul on teatrihuvilistele
hea uudis: Kanepi teatrisuvi tuleb taas!
Alustame 9. juulil uuslavastusega “Rekvisiitori
tähetund”, mis räägib teatrist ühe andeka,
kuid silmapaistmatu teatriprofessionaali teatrirekvisiitori - pilgu läbi. Nimiosas on meie
oma ja andekas Kent Joosep, loo on lavastanud
Ingrid Ulst ja Ain Saviauk. Komöödiat
mängitakse teatrisuve jooksul teatritalus neljal
korral. Lisaks seikleb suvel teatritalus taas
Jonn. Muusikalist koguperelavastust “Meile
tuli Jonn” mängitakse teatrisuve jooksul neljal
korral, esietendus on 12. juulil. Enne etendusi
on huvilistel võimalik teha väike ratsasõit
Kirsi Ponitalu toredate ponidega. Tõsisematest
lavastustest on augustikuus teatrisuve
programmis veel Võrumaa-teemaline lugu
“... ja õunapuud õitsevad” ning krimipõnevik
“Täpselt nagu roos”.
Ka sel aastal osaleb Alle-Saija Teatritalu
Avatud talude päeval nii laupäeval, 20. juulil
kui pühapäeval, 21. juulil. Mõlemal päeval
mängitakse kaks teatrisuve programmis
olevat etendust (päevane kogupereetendus
“Meile tuli Jonn” ning õhtune täiskasvanute
etendus vastavalt teatrisuve programmile).
Laupäeval, 20. juulil toimuvad ka kaks
teatrijooga pooltundi peredele (algus kl 12 ja
kl 13). Samuti on kohal Kirsi Ponitalu ponid,
saab valmistada teatrimaske, osta Agnese
keraamikat ja talusaaduseid.
Lisaks omalavastustele aitavad teatrisuve
sisustada ka külalisteatrid. Oma uut
loomingut tutvustavad sel suvel Lend Teater,
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Seasaare Teater, Pajusi Teater ja Alburahva
Teater. LendTeater toob lavale Malle Pärna
lavastatud komöödia “Kadrill maksuametiga”,
mis etendub 19. juulil. Seasaare Teatri etendus
“Tiivarips” on kavas 21. juulil. Alburahva
teater toob külakostiks kaasa teatriõhtu
kahe etendusega - 3. augustil mängitakse
põnevikku “Vesi kandikul” ning komöödiat
“Kapist välja!”. Päev hiljem on Alle-Saija
Teatritalu laval aga väga huvitav Pajusi Teater
oma värske tragikomöödiaga “... ja siis tuleb
siia Kuningas!”. Teatrisuvi lõpeb 17. augustil
põneva ja omanäolise muusikateraapia
kontserdiga, kus juudi pühalauludega astub
üles vokalistide duo Ma-s-Ka, erinevaid
idamaiseid pille mängivad instrumentalistid
Lilia Märtmaa ja Denis Vinogradov. Kontsert
toimub lamamiskontserdina küünlavalgel
teatritalu hubases saalis, kus huvilised saavad
muusikat nautida kinnisilmi mugavatel
mattidel pikutades.
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. Ootame kõiki suvel Alle-Saijale,
sest suvist kultuuri ei ole kunagi liiga palju.
Kohtumisteni! Meie oleme valmis ...
Ingrid Ulst
MTÜ Alle-Saija Teatritalu / Alle-Saija
Teatristuudio

„Rampsu“ raamatukogu lõpetas
esimese lugemisaasta

Tublid lugejad Savernas.
Ja otsa ta saigi – see esimene Rampsu
raamatukogu lugemisaasta! Kahjuks jäi see
aasta poolikuks, sest mobiilne raamatukogu
riiul jõudis meie raamatukokku alles eelmise
aasta lõpul ning aktiivse tegevusega alustasime
jaanuari lõpul. Eesmärk on lastes rohkem
äratada huvi raamatute ja lugemise vastu.
Ja seda aitab nüüd teha ka heategevusfond
Aitan Lapsi, kelle eestvedamisel idee teoks on
saanud. Ja ega meie tegevus ei piirdu ainult
lugemisega. Rampsu tundides oleme tutvunud
raamatute illustratsioonidega, kes neid

teevad, missuguseid tehnikaid kasutatakse.
Lapsed on saanud avaldada oma arvamust
illustratsioonide kohta – kas meeldivad või
mitte ja miks; kas on ehtsad või ulmelised jne.
Selline vestlus ja arutelu aitavad omakorda
kaasa laste väljendusoskusele, julgusele
avaldada oma arvamust ka teiste ees. Samuti
on selgeks saanud see, et kõigil võib olla oma
arvamus ja arusaam asjadest.
Peamine on olnud aga ikkagi lugemine.
Lugemisega koos on ka lugemispass, kus on
vaja täita loetud raamatute kohta erinevad
ülesanded. Vastavalt ülesannetele tuleb teha ka
loetava raamatu valik. Lugemispassi „toorik“
on olemas, kuid laps peab selle värvima
vastavalt oma maitsele ja eelistustele. Igatahes
lugemispassid said kõigil värvikirevad ja
lustlikud! 31.mail pidasime raamatukogus
esimese lugemisaasta väikest koosolemist,
kus tublimatest tublimatele anti üle
lugemisdiplomid ja väikesed meened. Kõigist
kõige tublim oli Melani Kahar 3.klassist, kes
luges läbi üle kolmekümne raamatu. Tema oli
meie Kuldlugeja!
Uuel õppeaastal alustame taas Rampsu
raamatukogu lugemisaastaga.
Laste soovil ja tahtel toimub ka sel aastal
traditsiooniliseks saanud suvelugemise konkurss, mis kestab 01. juunist 23. septembrini.
Mõnusaid hetki raamatutega ka suvel!
Tiina Hoop
Saverna Rahvaraamatukogu juhataja

SUVELUGEMINE
1.mai-30. september
Tule loe kõige rohkem uusi
põnevaid raamatuid, aita muuta
raamatukogu seinad lilleliseks ja
võida!

PEAAUHINNAKS ON
SINU ISIKLIK
RATSUTAMISTUND!!!

Kõigi osalejate vahel loositakse välja veel
üks individuaaltreenig ratsakooli hobusel!
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Laulupidude-hõnguline JUUNI Kanepi kihelkonna kultuuriloolises kalendris 2019
1. 150 aastat tagasi 1869. a. asutati
Treﬀnerite initsiatiivil abiks noorele
koorijuhile Peeter Abelile kõigi
tehniliste küsimuste lahendamisel
laulukoori osalemiseks esimesel
üld-laulupeol Kanepi Lauluselts.
Seltsi esimene ettevõtmine oli
meeskoorile lipu kujundamise,
teksti ja kaunistuste valimine,
kokkulepe Kooraste mõisaga lipu
valmistamiseks kunstnikust tütre
paruness Marie von UngernSternbergi kujundusega ja selle
kinkimine lauluseltsile. Lauluseltsi
embleemiks sai lipuvardale kinnitatud pronksist lüüra, lipunöör
punuti naiste poolt Liivimaa
lipuvärvides
roheline-kollanevalge. Uus lipp anti üle ja toodi
esimest korda välja ametlikult
Liivimaal pärisorjuse kaotamise
50.
aastapäevale
pühendatud,
„Postimehes“ Kanepi juubelipeoks“
nimetatud kontserdil Kanepi kirikus
ja õnnistati. Kontsert oli pühendatud
rahvale Kanepi Lauluseltsi asutamise
väljakuulutamisele ja kihelkonna
meeskoori üldlaulupeo repertuaari
esitamiseks enne ärasõitu kohalikule
rahvale koos lauludega koorijuhi
Peeter Abeli „Laulu Pärlitest“.
Tartusse sõiduks andsid hobused
koos voorimeestega ja moonaga nii
mõisad kui talud. Majutust aitasid
korraldada ka Kanepist pärinevad
Tartu kodanikud. Laulupeole sõitis
ka Jüri Kannu 1864 asutatud
Kaagvere pasunakoor tänavanurgal
rongkäigule mängimiseks.
2. 150 aastat tagasi 18.-21.06.1869
osales Kanepi meeskoor Tartus
I üldlaulupeol. Koori
kuulusid
külakoolmeistrid-lauluõpetajad:
juhataja Peeter Abel (Kanepi
khk, I bass, vanus 21), Jüri Kann
(Kaagvere k., I tenor, 37), Jaan Flink
(Kooraste, I tenor, 48), Hans Kann
(Kaagvere, I tenor, 20), Johann
Lepik (Jõksi, I bass, 21), Gustav
Luts (Erastvere, I tenor, 22), Johann
Võõbus (Karste, tenor, 25), Jaan Oja
(Erastvere, II tenor), Karel Härnik
(Põlgaste, bass, 37), Johan Leppik
(Jõksi, I bass, 21), Gustav Tiisler
(Koigera, 40), Ado Trumm (Vana-

Piigandi, II bass, 43). Koolides oli
vaheaeg, koolmeistrid vabad. Jüri
Kanni 1864. aastal asutatud orkester
mängis tänavanurgal rongkäigule.
Neli koorijuhti järjest õpetasid
Kanepi koolilapsed enam kui
kümme aastat enne laulupidu noodi
järgi laulma: Andreas Erlemann
(36) oma muusikaõpiku katseks
1856-59, Johan Eglon (33) 1859-65,
tema järel ka helilooja Aleksander
Thomson (24) 1865-66 Kanepis.
3. 140 aastat tagasi 23.06.1879
saavutas Kanepi meeskoor J. R.
Erlemanni juhatusel II üldlaulupeol
Tartus võistulaulmisel I koha.
Laulupeol osales ka Hans Kanni
juhitud 10-liikmeline pasunakoor
Krootusest ja Tamme 9-liikmeline
mängukoor J. Mägi juhatusel.
4. 90 aastat tagasi 16.06.1929
korraldas Kanepi Laulu Selts
Erastvere pargis Kanepi kihelkonna
laulupäeva, pühendatud esimesele
üldlaulupeole ja Lauluseltsi 60.
aastapäevale, ilmus laulupäeva
teatmik, laulupäevast võttis osa 5
meeskoori 84 lauljaga, 23 segakoori
661 lauljaga, 5 pasunakoori 92
mängijaga ja 10 lastekoori 300
lauljaga, kokku 1137 esinejaga.
Vaimulikul
kontserdil
kirikus
laulis Hans Kannu tütar lauljanna
Helmi Kann, rongkäiguga mindi
seltsimajast
Erastvere
parki,
korraldati ka laulupeol osalenud
kuulsa tenori Hans Kannu austamine, õhtul oli vabaõhuetendus
Jakob Liivi „Ordumeister“, näitejuht
E. Vaas, dekoraator A. Kongo,
muusikajuht A. Kripson. Esines
Lauluseltsi oma orkester.
5. 90 aastat tagasi 23.06.1929 asutati
Erastvere Perenaisteselts, esinaiseks
valiti Salme Oja, seltsi lipu kudus
1929 Virve Arras, S. Oja poolt
peidetud lipp viidi 1967 esinaise
soovil vabasse maailma ja anti Salme
Vesi poolt Toronto etnograafiaringi
valdusse, seal hoiti lippu aastatel
1967-1990, eksponeeriti näitusel
Kuninglikus Ontario Muuseumis 1984 Torontos toimunud ülemaailmsel eestlaste kokkutuleku
ESTO puhul, Eesti olude paranedes

tõi lipu 1990. aastal tagasi M.
Hirvlaane. 1993. a. anti seltsi lipp
Salme Vesi, Virve Arrase, Ene
Kuusneeme ja Milvi Hirvlaane
poolt üle ERM-ile. Sellele lisandus
2017.a. ERM-ile K.-P. Kongo
poolt lammutatavast aidast leitud
seltsi lipu vars koos Erastvere valla
hõbedase tunnusplaadiga.
6. 85 aastat tagasi 17.06.1934
korraldati Kanepi Lauluseltsi 65.
juubeli laulupäev, millest võttis
osa 37 segakoori 1121 lauljaga, 5
meeskoori 84 lauljaga, 12 lastekoori
352 lauljaga, 9 orkestrit 140
mängijaga, kokku 63 kollektiivi 1697
esinejaga, vaimulikul kontserdil
kirikus esines Helmi Kann, orelil
E. Võrk, ilmus laulupeo teatmik,
õhtul mängiti seltsimajas Manstedti
operetti „Õnne kodu“, näitejuht A.
Tamm, muusikajuht H. Soome.
7. 80 aastat tagasi 4.06.1939 korraldas kanepi Laulu Selts oma 70.
aastapäeva puhul Kanepi laulupäeva,
ilmus laulupäeva teatmik piltidega
„Ordumeistri“, „Andres ja Pearu“
etendustest,
Kanepi
segakoori
pildiga O. Kleemeieri juhatusel,
laulupäeval esinesid mees- sega- ja
lastekoorid ning puhkpilliorkestrid
41 kollektiivi 1470 laulja ja
mängijaga,
näitering
esitas
Tammsaare „Andrese ja Pearu“
A. Tamme lavastatuna, korraldati
Kanepi
meeskoori
kuulsusele
viinud
koorijuhile
Robert
Julius Erlemannile pühendatud
mälestusaktus, laulupeo külalisesinejatele
korraldati
väljasõit
Pühajärvele ja Otepääle. See jäi
viimaseks sõjaeelseks peoks.
8. 50 aastat tagasi 8.06.1969
korraldati Erastvere pargis Kanepi
meeskoori 100. aastapäevale pühendatud Kanepi laulupäev, esinesid
Kanepi keskkooli poiste-koor (25,
juh. P. Pilv), Kanepi Kultuurimaja
segakoor (30, P. Jõks), Sassi sovhoosi
klubi segakoor (20, P. Jõks), Valgjärve
kultuurimaja segakoor (25, Leida
Sütiste), Kanepi keskkooli lastekoor
(35, Piia Jõks), Saverna 8-kl.k. (5,
M. Unt), Valgjärve 8-kl. k. lastekoor
(5, M. Unt), Põlva kultuurimaja

meeskoor (45 M. Kolsar), Räpina
kultuurimaja meeskoor (40, V.
Konsap) ja külaliskollektiivid,
rahvatantsude üldjuhiks oli Harri
Leis, toimus rongkäik seltsimaja
juurest Erastvere parki.
9. 50 aastat tagasi 1969. a. Tartus
korraldatud juubelilaulupeo 100.
aastapäeval poistekooride võistulaulmisel Tartu Ülikooli aulas
13.-14.06.1969 saavutas Kanepi
poistekoor Pärja Pilve juhatusel
vabariigis teise koha konkureerides
Tallinna ja Tartu nimekate poolprofessionaalsete kooridega, ühtlasi
korrates oma kuulsa eelkäija Kanepi meeskoori triumfi 90 aastat
hiljem.
10. 50 aastat tagasi 15.06.1969 saabus
Tartus süüdatud eesti laulupidude
100. aastapäeva tuli kõige esmalt Kanepisse, koorimuusika
sünnipaika. Kanepi rahvas oli
tuletoojatel vastas Jõksi järve ääres,
kust liiguti koos kirikuplatsile. Tule
võttis Põlva rajooni nimel vastu J.
Häelme, andis tule üle Ü. Leivale,
tuld tervitasid Kanepi segakoor ja
poistekoor, peeti kõnesid.
11. 25 aastat tagasi 17.06.1994
toimus Kanepis Ausambaplatsil
Tartus süüdatud üldlaulupidude
125. aastapäeva tule vastuvõtu
tseremoonia, laulis Kanepi poistekoor ja segakoor, tervitusi ütlesid
lisaks vallavanemale A. Lutsule
ka M. Hirvlaane ja praost J. Ph.
v. Rothi järeltulija Björn von
Roth Rootsist, kes esmakordselt
abikaasaga osales Tartus ja Tallinnas
toimunud juubelilaulupeol. Laulupeotule viisid Kanepist Tartusse
Heino Help ja Enno Jusson Põlva
meeskoorist,
Martin Kottisse
ja Helar Hindrimäe Kanepi
poistekoorist.

Kanepi valla sündmuste kalender juuni-juuli 2019
Rohkem infot www.kanepi.ee

Kalendrit lehitses Milvi Hirvlaane

TUULIKU REISIDE
AUTOREMONDITÖÖKODA
AUTO HOOLDUS
REHVITÖÖD
DIAGNOSTIKA
SILLASTEND
KEEVITUS
VEERMIKE REMONT
TRANSPORDIKS OLEMAS TREILERHAAGIS (1500 KG)
ABI PAKUME KA RASKETEHNIKA REMONTIMISEL!

Rohkem informatsiooni:
tuulikureisid.remont@gmail.com
+372 53 451 222

Saverna
Kanepi Vald
Põlvamaa

Sünnid
Riona Põder (Aiaste)
Mari Sisask (Närapää)
Marta Sisask (Närapää)
Adele Soﬁa Kuus (Puugi)

Õnnitleme!

Sünnipäevad juuli
99
Leida Jakobson
22.07.1920 (Magari)
85
Erich Sasi
03.07.1934 (Valgjärve)
Virve Kikas
22.07.1934 (Valgjärve)
Meinhard Asi
25.07.2034 (Hurmi)
Ethel Kruuda
25.07.1934 (Varbuse)
80
Jüri Roosilill
10.07.1939 (Valgjärve)
Luule Valli
23.07.1939 (Põlgaste)
75
Tatjana Plado
20.07.1944 (Ihamaru)
Heli Kährik
28.07.1944 (Kanepi alevik)
70
Enn Valgemäe
12.07.1949 (Kanepi alevik)
Aare Lill
21.07.1949 (Kanepi alevik)
Sirje Vesi
27.07.1949 (Palutaja)
65
Linda Püü
18.07.1954 (Karste)
Aino Saarniit
22.07.1954 (Kanepi)
Kalle Väär
26.07.1954 (Kanepi alevik)

 MÄLESTAME 

Liidia Mutta
12.03.1946-02.05.2019 (Kanepi vald)
Margus Saag
08.10.1973-09.05.2019 (Krootuse)
Luule Nõlvik
29.11.1931-21.05.2019 (Karilatsi)
Kalev Peltser
28.04.1955-29.05.2019 (Koigera)

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

ELEKTRITÖÖD
TÖÖDELE
ANNAME GARANTII
TEL 520 50 16
• 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.

Kanepi
Teataja

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

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

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

