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20. august – Eesti Vabariigi taasiseseisvumispäev
VALLAVANEMA VEERG

INTERVJUU
TOOMAS PENTSA – Kanepi Vallavolikogu majandus- ja eelarvekomisjoni liige
valda inimesi juurde. Tulid noored
pered, tuli lapsi juurde. See oli hea
kogemus, millega võiks jätkata
näiteks nüüd Erastveres.
See, kuidas valdade liitmine toimus,
ei meeldinud mulle absoluutselt.
Pikalt
eirati
omavalitsuste
iseseisvust, lühike ajagraafik ei
jätnud aega süüvida. Eesmärgiks
oli saavutada 5000 inimest, aga
põhitähelepanu oleks pidanud
pöörama sellele, milline peaks vald
olema. Olin selle poolt, et oleks
vastukaal suurele Põlva vallale,
püüaksime säilitada olemasolevat.

Võru Kutsehariduskeskuse lõpetamine 2016. aastal.
Kust Sa oled pärit?
Olen pärit Tartu lähedalt Reolast,
lõpetasin Nõo Keskkooli ja astusin
Tartu Ülikooli füüsikateaduskonda,
mis jäi pooleli. Oma tööelus olen
olnud seotud erinevatel tasemetel
ehitustegevusega, töötasin ka 8
aastat Erastvere metskonnas. Praegu
töötan ettevõttes Plasto Aknad.
Uksed OÜ Põlva müügiesindajana.
Sul on pikaaegne vallavolikogu
kogemus.
Kõlleste valla volikogus osalesin
majanduskomisjonis, juhtisin revisjonikomisjoni, kokku osutusin neli
korda valituks vallavolikogusse.
Juba volikogu liikmena astusin ka
Reformierakonda.
Volikogu majanduskomisjoni töö
on eelnevaga sarnane, praegune
komisjon on suurem, Kõlleste
vallavolikogus ja komisjonides
oli arutamist rohkem, kõik oli
kompaktsem, suures plaanis rohkem
nähtav, asutusi oli ka vähem.
Suuremad tegemised olid suure
koolimaja tiiva muutmine lasteaiaks,
selle mõttega, et anda sellele majale
tugevust. Kool kippus siis kahanema,
oluline oli kindlustada kohalikku
keskust. Kooli toetab riik, aga see
on kogu aeg muutuv, alates 6.klassist
toetasime siis Krootuse kooli valla
eelarvest, et ei tekiks liitklasse.
Mainima peab veel kortermaja
„tondilossi“
renoveerimist
ja
tänapäevaseks muutmist, et saada

Missugune on hea volikogu?
Õige, hästi töötav volikogu on
selline, kus ei kardeta sisulist
arutelu. Seda võiks alati rohkem
olla, et volikogu määrused ja otsused
saaksid paremad. Seda ei tohi
segamini ajada tühise heietamisega.
Kas inimeste soovid omavalitsusele
on muutunud?
Suurel määral mitte, eks vallamajas
käiakse järjest vähem, nii on igal
pool. Hea on see, et järjest rohkem
noori rajab oma kodu siia, see on
hea näitaja. Eks see võib kaasa tuua
ka nõudmisi ja probleeme, aga
selline ongi elu.
Meie tegevuse üks eesmärke on see,
et noori oleks rohkem. Vaatamata
sellele, et Kanepi vald tundub
suur, on ta Eesti üks väiksemaid ja
kindlasti on siia vaja inimesi, nii
noori kui vanu. Me peame olema
nutikamad ja töökamad, kui on
inimesed suurtes valdades.
Kuidas läheb Kõllestel-Krootusel
praegu?
Läheb hästi, nii nagu kõigil, ikka
igatseme veidike vanu aegu tagasi,
aga mitte draama või suure nutuga,
lihtsalt olid toredad ajad. Aga praegu
noortekeskus töötab, vanadekodu
soojustamine käib, kool sai uue
katuse, eelmise valla ajal alustatud
asjad viiakse praegu lõpule.
Tööpuudus ja tööjõu puudus,
kuidas on sellega meie piirkonnas?
Väga keeruline probleem nii
tööotsijale kui ka tööandjale.
Ettevõtteid võiks olla rohkem,
inimesed käivad ka välismaale
tööle, see tähendab et siin tasuvat

Oma taluhoovis tütrele sünnipäevaks külakiike ehitamas.

tööd leida on raske. Olemasolevad
ettevõtted on väga tublid, on masu
aja üle elanud, neile ei saa midagi
ette heita.
Vald saab ettevõtlust aidata läbi
üldise keskkonna või mingisuguse
toetusfondi loomisega. Oluline
on avatus, et kõigil oleks võimalik
uutele töökohtadele kandideerida.
Kanepi vald ei ole sugugi veel
valmis, kuigi kohati juba tundub, et
on. Ühinemisega tuli start, eks me
olemegi alles veel poolel teel. Peale
noorte peame pöörama tähelepanu
ka vanemaealistele, igal ühel neil
on omad mured. Vanadekodusid on
meil piisavalt palju, aga kas see on
ainuke lahendus? Sotsiaalvaldkond
on see, kus kunagi ei saa öelda,
et kõik on hästi. Positiivselt
mõjuvad ka väikesed asjad, näiteks
lumelükkamine väravani.
Tulevikule mõeldes, mida tahaksid
esile tuua?
Kanepi Gümnaasium on valla
mastaabis ääretult oluline, maja
korralik remont on eeldus selleks,
et kool võiks hästi toimida. Nii nagu
vald on väike, nii on ka gümnaasium
väike, peaks mõtlema, kuidas leida
gümnaasiumisse juurde õpilasi, kas
luua õpilaskodu? Me peame olema
targemad kui teised ja tegema
rohkem, et kool säiliks, et õpilaste
arv kasvaks.
Tulevikuunistuseks on näiteks

siia kanti luua jäähall, Otepää on
talispordikeskus, siia sobiks see
hästi. Selline hullumeelne mõte on
peast läbi käinud.
Vana kihelkonnakultuur on tore,
seda oleks vaja veel rohkem esile
tõsta ja oma juurteni jõuda. Läbi
kogukondade ja kohaliku kultuuri
tutvustamisega toome siia külalisi ja
endal ka parem elada.
Millega tegeled vabal ajal?
Minu hobiks või huviks on ajalugu,
eelkõige ajaloolised seosed, kuidas
kõik kordub ja kas ja kuidas õpitakse
vigadest. Midagi juhtub ja tundub
enneolematu, kuid kuskil ja kunagi
on see juba olnud. Vaatan palju
dokumentaalfilme ja nende peale
kulub tõesti aega, aga see teema
köidab mind.
Maakodus elamine tähendab ka
pidevat ehitamist ja parandamist,
aga see toob ka rõõmu ja hingerahu.
Maal elamine on hingelähedane,
kuigi olen Krootusel sisserändaja,
võin samas uhkusega öelda, et
tütar on vähemalt viiendat põlve
selle kandi elanik. Minu abikaasa
on Krootuse koolis kokk ja tütar
Saverna noortekeskuse juhataja. Ta
on ka reaalainete inimene, õppis
keemiat, selle üle on mul hea meel.
Kokku on mul kolm tütart, kaks
elavad mujal.
Vestles Merike Luts

Kui tavapäraselt on juulikuu läbi ja
lõhki puhkamiste ja lustimiste aeg, siis
sel aastal Kanepi vallas on juuli olnud
äärmiselt tegus aeg. Kuu esimene
poole oli küllaltki peomeelne. Toimus
hulgaliselt erinevaid sündmusi. Kuu
algas kõiki puudutanud laulu- ja
tantsupeoga. Väga uhke oli näha ka
Kanepi kandi rahvast rongkäigus
marssimas.
Üks suuremaid ja maailmas rohkelt
kajastust leidnud sündmusi oli
muidugi Rally Estonia. Tänu laialdasele
kajastusele on Kanepi vald suure hulga
inimeste hulgas nüüd veelgi tuntum.
Sündmuste jada jätkus suurepärase
Kanepi Festivaliga. Siinkohal tahan veel
kord tänada meie oma tublisid noori
ja nende juhendajaid, kes korraldasid
imetlusväärse sündmuse. Olen väga
veendunud, et sündmus saab teoks ka
järgmisel aastal, seega jälgigem reklaami
ja võtkem pidu plaani.
Kanepi Festivaliga samal ajal toimus
ka väga pika traditsiooniga korvpallivõistlus Kanepi Streetball. Ega
siingi ei saa jätta korraldajaid kiitmata.
Võistlus oli rahvusvaheline, osalejaid
palju ja korraldus suurepärane. Hea
meel on, et korvpalliplats sai võistluste
ajaks uuendatud katte hoolimata
segavatest ilmaoludest.
Lisaks on toimunud mitmeid külapäevi
ja triatloni sarja järjekordne võistlus.
On väga tore, et meie vallas on nii
palju tublisid ja aktiivsed inimesi, kes
kõik muudavad elu värvikirevamaks ja
lõbusamaks.
Kahjuks on aga kogu suurt puhkuste
kuud varjutanud üles paisunud mured
Kanepi Gümnaasiumis. Meedia on siin
õli tulle valanud ja kajastanud sündmusi
oma suva järgi. Kõik ei pruugi olla alati
nii, nagu mõnest loost lugeda saab. Tõsi,
nagu ütleb rahvatarkus, kus suitsu seal
tuld. Olukorrast tõese pildi saamiseks
olen vestelnud 25 õpetajaga. Erapooletu
seisukoha saamiseks oleme sõlminud
kokkuleppe koolitajaga, kes viib läbi
rahulolu uuringu, vestleb omakorda
fookusrühmadega ning saadud tulemuste põhjal viib läbi õpetajatele
mõeldud meeskonnakoolituse. Kõik
need tegevused toimuvad augustikuu
jooksul. Loodan, et planeeritud tegevused aitavad tagada parema
valmisoleku
uueks
õppeaastaks.
Uuringust ja vestlustest saadud tulemused annavad ka vallavalitsusele
selgema pildi, et kuidas edasi liikuda,
mida ja kuidas on vaja muuta, et tagada
töörahu Kanepi Gümnaasiumis.
Olen veendunud, et Kanepi Gümnaasiumis õpivad väga tublid õpilased ja
töötavad suurepärased inimesed. Kool
on saavutanud hea maine ka väljaspool
Põlvamaad. Teised koolid soovivad teha
koostööd meie kooliga ja õpilaste arv
aina kasvab. Väga loodan, et loodud
head mainet on võimalik endiselt hoida.
Enne tegusa sügise algust on veel
võimalus natuke puhata ja energiat
koguda.
Kaunist augustit kõigile.
Piret Rammul
Kanepi vallavanem
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VOLIKOGU JA VALLAVALITSUS
Kanepi Vallavolikogu istung 18. juulil Valgjärvel
18. juulil toimus Valgjärve külas erakorraline
volikogu istung. Istungi päevakorras oli kaks
punkti.
Esmalt andis volikogu aktsiaseltsile TarMets
loa Kanepi vallas Tiido külas asuvate
katastriüksuste Arolapõllu, pindala 5,32 ha ja
Suure-Arola, pindala 18,61 ha omandamiseks.
Teise päevakorrapunktina arutas volikogu
Valgjärve vana koolimaja ehk Kooli kinnistu
müüki. Vana koolimaja tulevikku on arutatud
mitmetel volikogu istungitel. Kõik ühiselt
olime seda meelt, et samal viisil enam jätkata
ei saa. Peame tegema muutusi ja ilmselt suuri.
Hoone klassiruumide poolne osa on täiesti
amortiseerunud. Kasutusel on võimla ja selle

esine koridor ning raamatukogu ruumid,
kuid ka nende seisukord on halb. Hoonel on
päästeameti ettekirjutised ja ka katlamaja on
amortiseerunud. Seisime valiku ees, kas hoone
osaliselt lammutada ja võimla koos selle
eesruumidega renoveerida või kogu hoone
müüa ja ehitada Valgjärve küla keskusesse uus
kogukonnahoone. Kogu praegune kompleks
on Valgjärve küla jaoks liiga suur ja vajab liiga
palju kapitalimahutusi. Juuni kuus leidsime
kinnisvarafirma abiga hoonele potentsiaalse
ostja, kohalik ettevõtte Ecotimberg OÜ.
Eelläbirääkimisi
pidades
saavutasime
kokkuleppe, et vähemalt aastaks peale müüki
võimaldatakse vallale raamatukogu käsutuses

olevate ruumide kasutamine. Avalikku
kasutusse jääb ka koolimaja küljel paiknev
jõulinnak. Arvestades, et hoone ülalpidamine
toob vallale igal aastal kulutusi suurusjärgus
40 000 eurot ning hoone vajaks kiirelt
renoveerimist, otsustas volikogu hoone müüa
ning andis vallavalitsusele korralduse alustada
koheselt Valgjärve küla kogukonnahoone
eelprojekteerimisega. Otsus ei olnud kergete
killast, seda tõestab ka volikogu liikmete häälte
jaotumine - kaheksa poolt ja kuus erapooletud.
Kaalukaks argumendiks oli vana koolimaja
seisukord ning võrreldes investeeringute
suurust, on mõistlikum rajada uus, kaasaegne
ja mugav kogukonna vajadustele vastav

Kanepi Vallavalitsus otsib Saverna
külakeskusesse rõõmsameelset
ja teotahtelist juhatajat

Jakob Hurda rahvakultuuri auhinna võttis
juuli lõpus Himmaste külakeskuses vastu
puutöömeister Meelis Kihulane, kes elab
Kanepi vallas Koorastes. Meelis Kihulane avas
ka Himmastes oma käsitööesemete näituse.
Teist laureaati, rahvalaulude kogujat ja õpetajat
Janika Orast tunnustati folkloorikuninga II
rahvustoitude festivalil, mis toimus Hurda
sünnitalus samuti Himmastes. Päevajuhi
Ilmar Tageli andmeil on ta 56. preemiasaaja.
Jakob Hurda Seltsi esimehe Sirje Villa
tõdemusel on 180 aastat tagasi sündinud
suurmees meie rahvusliku liikumise üks
peaideolooge, õpetatud keelemees ning tohutu
folkloorikogu talletamise peamisi eestvedajaid.
Rahvustoitude festivalil tunnistati parima
koduleiva valmistajaks Siivi Paide Põlvast,
publiku lemmikuks osutus Aile Mällo Oravalt.
Maitsvaima karaski küpsetas Sirje Kukk
Varbuselt, publiku lemmik oli Urve Järg
Põlvast. Aile Mällo valmistatud sõir maitses
nii žüriile kui publikule. Koduveini konkursi
võit läks Soome Terttu Väntänenile.
Kõik need toiduained maitsesid ka Jakob
Hurdale.
Allikas: Lõuna-Eesti Postimees

Edukal kandidaadil on:
• rakenduslik või akadeemiline kõrgharidus või selle omandamine lähima kahe aasta jooksul;
• väga hea arvuti kasutamise oskus, pilditöötlus- ja kujundustarkvara tundmine;
• valmisolek õhtuseks tööks ning vajadusel ka tööks nädalavahetustel;
• B-kategooria juhiluba ning isikliku sõiduauto kasutamise võimalus;
• väga hea eesti keele oskus kõnes ja kirjas;
• väga hea suhtlemis- ja väljendusoskus.
Tööle asumise aeg: niipea kui võimalik
Töötamise koht: Saverna küla, Kanepi vald.
Omalt poolt pakume huvitavat, vastutusrikast ja rutiinivaba tööd meeldivas kollektiivis.

Info 5537576 Kerli Koor.

Kaido Kõiv
Kanepi Vallavolikogu
esimees

Meelis Kihulane sai Jakob Hurda
rahvakultuuri auhinna

Külakeskuse juhataja:
• korraldab tegevuspiirkonna kultuuri- ja noorsooalaseid, meelelahutuslikke üritusi ja
sündmuseid erinevatele vanusegruppidele;
• selgitab välja taidlus- ja huvialaringide vajaduse, loob tegevusteks võimalused ja korraldab
nende tegevuse ning juhendamise;
• esitab ettepanekuid kultuuri- ja noorsooürituste rahastamiseks valla eelarvest;
• leiab sobivad täiendavad rahastusallikad ja kirjutab projektid kultuuri-, noorsoo- ja
spordiürituste rahastamiseks;
• tagab külakeskuse ruumide heakorra;
• teeb koostööd vallas tegutsevate kultuuri- ja noorsooasutustega ning tegevuspiirkonna
külaseltside ja mittetulundusühingutega.

Kandideerimiseks palume saata hiljemalt 25.08.2019.a avalduse, haridust tõendava dokumendi
koopia, motivatsioonikirja ning CV aadressile: Kanepi Vallavalitsus, Turu põik 1, Kanepi alevik,
63101 Põlvamaa või e-posti aadress: vald@kanepi.ee.

hoone, mis valmiks kõigi plaanide sujumise
korral loodetavalt 2020-2021 aastal.
Volikogu istungi protokolli ja vastuvõetud
õigusaktidega saab tutvuda valla kantseleis
ning elektrooniliselt Kanepi Vallavalitsuse
dokumendiregistris.
Järgmine korraline volikogu
istung
toimub
augusti kuus.

Uudo Sõõru kodu Kanepi valla Pikareinu
külas esitatakse presidendile tunnustamiseks
Põlvamaa 12 kauni kodu, asutuse või avaliku
objekti omanikke tunnustas omavalitsuste
liidu juhatuse esimees Enel Liin Räpinas
toimunud Maapäeval.
Konkursi „Eesti kaunis kodu 2019”
maakondliku komisjoni juhi Marika Saksa
hinnangul on kõik omavalitsuste esitatud
kodud kaunid ja samas väga eriilmelised,
nende omanikud on teinud suurt tööd
kodude rajamisel ja järjepideval hooldamisel.
Nominentide seas on nii väärikalt taastatud
põlistalusid kui ka uusehitisi noorte
arengujärgus aedadega.
Sel aastal valiti Põlvamaa kaunimateks
kodudeks ja esitatakse presidendile tunnustamiseks perekond Hollase kodu Räpina valla

Raigla külas, Uudo Sõõru kodu Kanepi valla
Pikareinu külas ning perekond Patraili kodu
Põlva valla Tännassilma külas.
Riigihalduse ministri Jaak Aabi tänukirja
ja sellega kaasneva mastivimpli pälvisid
Elaire Graf ja Arvi Tõllimäe Põlva valla Laho
külast, Krista ja Härtsi Müürsepp Kanepi
valla Magari külast, Aire ja Urmas Hallap
Kanepist, Ene Tigas ja Priit Sibul Räpina valla
Pahtpää külast, Ira ja Simo Kabanen Räpina
valla Meeksi külast, Hille ja Taavi Kala Räpina
valla Kassilaane külast ning Roosmarii Hilkja
ja Raul Viru Põlva valla Kähri külast. Samuti
peeti tunnustuse vääriliseks Põlva keskväljakut
ja Põlgaste pansionaati.
Allikas: Lõuna-Eesti Postimees

INFO
Kvaliteeditähise Põlvamaa Rohelisem Märk
uute taotluste tähtaeg on 28. augustil
Kvaliteeditähist Põlvamaa Rohelisem Märk on välja antud 10 aastat. Aastate jooksul on omistatud
märgi kasutusõigust ca 69 ettevõttele, mittetulundusühingule ja sihtasutusele. Märki kandvaid
tooteid ja teenuseid on kokku ca 226.
Põlvamaa “Rohelisem märk” on toote või teenuse kvaliteeditähis, millega märgistatakse
piirkondlikku päritolu, kõrget kvaliteeti, looduslike materjalide kasutust ning
keskkonnasõbralikku tootmist. Märgiga tähistatakse toidukaupu ja mahetooteid, loome- ja
käsitööd, looduskosmeetikat, ehitus ja viimistlusmaterjale ning teenuseid, mis kannavad edasi
Põlvamaa rohelisema elu väärtusi.

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.
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HARIDUS
KANEPI GÜMNAASIUM

Teistmoodi suvi ehk meie kuu Itaalias

Kristiina Roht. Fotod erakogust

28. juunil alustasime meie, Helena ja
Kristiina, hilistel öötundidel oma teekonda
2600 kilomeetri kaugusele Itaaliasse. Reisi
eesmärgiks polnud vaid parema rannailma ja
toidu nautimine vaid uute kogemuste saamine
välismaal töötamise näol.
Võimalus Itaaliasse tööle minna, tuli tänu
Kanepi Gümnaasiumi ja Liceo Scientifico G. B.
Bodoni koostööle. Kool Saluzzos organiseeris
meile töökoha ning pere, kus elasime.
Mõlemad pered olid äärmiselt sõbralikud ja
tihtipeale muretsesid meie heaolu pärast veidi
liiga palju. Peredega käisime nii mägedes kui
rannas.
Viiel päeval nädalas ärkasime juba 5.30, et
jõuda õigeaegselt kella seitsmesele bussile,
mis kordagi ei jõudnud oodatud kellaajaks.
Kui arvate, et nii lihtne see oligi, siis eksite.
Lisaks varajasele bussisõidule saime nautida
ilma, linnulaulu ja mägesid viieteistminutilise
rattasõidu ajal. Kuu aja jooksul sõitsime
ratastega edasi tagasi vähemalt 30 korda, mis
tähendab, et suvevorm sai tagatud.
Töö seisnes esialgu mustikate ning siis
ploomide korjamises. Vahepeal saime
võimaluse korjata ka põldmarju ja roosasid
mustikaid, mis ei olnud kohe kindlasti lihtsalt
toored mustikad. Marjade ja puuviljade
korjamine polnud aga ainuke töö, mida tegime.
Saime kätt proovida ka nende puhastamises
ja pooleks lõikamises, et hiljem kuivatamine
kergem oleks. Kõige põnevamaks osutus
ploomide pakendamine, kus tundide kaupa
tuli neid üle vaadata mitusada kilogrammi.
Aga vähemalt ei pidanud seda tehes olema

kuuma päikese all.
Meie Itaalias viibimise ajal suutis suur riik
enda juurde meelitada mitte ühe, vaid kaks
kuumalainet, mis muutsid töö tegemise
raskemaks. Pidev kuumus ja päike väsitasid
päeva lõpuks rohkem kui töö ise. Kuid
leevendust leidsime Itaalia jäätisest, mis on
kahtlemata parim, mida kunagi saanud oleme.
Kuu aja jooksul saime töökaaslaste ja
perekondade näol toredad sõbrad. Leiame,
et nad on alati meie jaoks asendamatud oma
humoorikate kommentaaride ja omapäraste

isiksustena. Nad võtsid meid soojalt vastu
ning jagasid oma rõõme ja muresid. Olgugi
et vahetevahel läksid mustika- ja ploomisõjad
käest ära ning sarkasmist ei tulnud kunagi
puudus, on need inimesed midagi, mida
igatseme enim. Ei saa unustada ka ustavat eri
värvi silmadega koera, kelle nimi Nimeta on
inspireeritud kohvikust Tallinna vanalinnas.
Nii inimesed kui Nimeta on miski Itaaliast,
keda loodame peagi uuesti näha.
Kristiina Roht ja Helena Rajatamm
Kanepi Gümnaasiumi õpilased

Helena Itaalia perega.

PÕHIKOOLID

Krootuse Põhikool vabandab
On juhtunud kahetsusväärne viga: valla tunnustusürituse nimekirjast on jäänud välja Krootuse Põhikooli 3. klassi õpilane Melani Telling, kes pidanuks olema sama klassi tunnustuse saajate
nimekirjas. Kool vabandab südamest Melani ja tema pere ees.
Melani osales Matetalgutes (vabariigis 3. koht); MTÜ Ökokratt ja Puhta vee teemapargi veealases uurimistöös (võitjad), loodusprogrammis “Tere, Kevad!”.

NOORTEKESKUS

Kanepi (valgus)festival 2019

Valgusmets. Foto Anett Hallap
19-20. juuli toimus Kanepis esmakordselt
Kanepi festival. Selleks, et pidu tuleks
suurejooneline, pidime alustama ettevalmistusi juba pool aastat varem. Kahel
varasemal aastal on Kanepi Avatud
Noortekeskuse noored korraldanud noorte
suvepidu PAM´möllu. Esimese aasta pidu
toimus Kanepi Gümnaasiumi sisehoovis,
mille eestvedajateks olid Tauno Pettai ja
Kristen-Kalev Lina, kes oma meeskonnaga
organiseerisid ning viisid pidu läbi. Teisel
aastal otsustas Kanepi noortekeskus asja
suuremalt ette võtta ning kutsuda esinema
noorte seas populaarse räppari REKETi ja ühe
Eesti tuntuima DJ Paul Oja. Lisaks otsustasime
peopaigaks valida Jõksi järve laululava. Kuna
eelnevatel aastatel oli peo populaarsus kõrge,
siis oli ilmselge, et traditsiooni tuleb jätkata
ka sel aastal. Kanepi valla noorsootöötajad
Siret, Kaisa, Kerli ja Greta panid pead kokku
ja otsustasid korraldada kahepäevase Kanepi
(valgus)festivali!
Üheks festivali osaks oli ainulaadne ja
muinasjutuline valgusmets, mida külastajatel
oli võimalus nautida mõlemal õhtul. Võlumets
haaras külastajad enda lummusesse ega
lasknud neid vabaks. Selleks, et elamus oleks
unustamatu, alustasime võlumetsa loomisega
juba neljapäeval ning tulemus oli võrratu.
Värvilisus pidi jõudma ka peopaika ning
selles aitas meid Janek Oja, kes lõi imekauni
valgusmängu metsa taustal. Lisaks järve ääres
toimuvale toimus tegevusi ka mujal. Näiteks
oli võimalik esmakordselt ekselda Kanepi
labürindis, mis jääb külastajatele avatuks
augusti lõpuni. Labürindist välja pääsemiseks
on külastajatele jäetud asjalikud nõuanded.
Labürint asub Jaak Kõivu Kellamäe talus.
Külasta kindlasti, kuni veel võimalus!

Reedel oli peo alal mudilastel võimalik
hullata batuudil. Kõik, kes soovisid, said
soetada Kanepi valla ning festivali meeneid,
täiskasvanud said külastada vesipiibu ala.
Esimesel õhtul esines Jõksis 3 Eesti tuntud
bändi. Tänu Kalmer Linale saime viimasel
hetkel nimekirja lisada legendaarse punkrokk bändi SINGER VINGERi, kes avasid
võimsa etteastega festivali. Järgmisena tuli
lavalaudadele reggae’t, hiphoppi ja afropoppi
viljelev ansambel BOMBILLAZ, mis oma
kuumade rütmidega viis meeleolu taevani!
Üllatusesinejateks oli tantsutrupp Viva La
Divas, kes esitasid tantsulise retroprogrammi.
Esimese päeva lõpetasime sama võimsalt kui
alustasime ning lavale astus üks Eesti kõige
populaarsem ansambel SHANON, kes koos
rahvaga panid maa värisema. See oli võimas!
Festivali teine päev algas Kanepi Seltsimaja
juures toimunud laadaga. Kohapeal sai tutvuda
erinevate Kanepi toodetega, lisaks said soovijad
valmistada kanepikama. Lastealal said pere
pisemad ratsutada Kirsi Ponitalu ponidega,
tutvuda Ainar Kääri eksootiliste loomadega,
julgemad said panna end proovile Exitmobiili
põgenemistoas. Põnevat vaatemängu pakkusid
Maagilised seebimullid. Kel veel energiat üle,
said hüpata batuudil. Kõik, kes soovisid, said
lasta teha endale kauneid näomaalinguid.
Ümbruskonnaga tutvumiseks oli loodud
põnev ja seiklusküllane nutiorienteerumine,
mille eesmärgiks oli läbida Kanepi vallas
asuvad kontrollpunktid, näiteks said mängus
osalejad külastada Eesti Maanteemuuseumit,
Põlgaste jahimaja ja Maaritsa kirikut. Mängus
osales kokku 12 tiimi, kellest 10 jõudsid ka
finišisse. Neist kõige kiirem oli ajaga 1h ja 16
minutit tiim Ultimates, kes võitsid 400 € vSpa
kinkekaardi.
Laupäeva õhtut jätkasime noortepeoga Jõksis,
kus said kätt proovida Kanepi noortekeskuse
helitehnika ringi noored Allar Ehte ja Kristo
Kõiv. Mõlemad poisid olid esinemiseks hästi
valmistunud ning etteaste oli võimas. Õhtut
jätkasid hip-hopi poisid KÜBERÜNNAK &
KARMO. Nende looming oli noortele tuttav
ning lauldi kaasa. Lõpuks täitus Kanepi noorte
suur soov – näha oma kodukohas esinemas
ühte Eesti kõige tuntumat räpparit GENKAT.
Publik ei pidanud pettuma, esinemine oli
tõeliselt vägev. Tantsumuusikaga jätkas
kohalik DJ Tauno Pettai. Kuna tegemist oli
festivali viimase päevaga, siis selle lõpetas
silmipimestav ja vaatemänguline ilutulestik.

Festival kujunes ülimenukaks ning Jõksi
peopaik ärkas taas ellu. Külastajaid oli üle
ootuste palju, mille üle meil on vaid väga-väga
hea meel! Festivali toimumine poleks olnud
võimalik ilma suurepärase meeskonnata –
Siret Konsa, Helika Aigro, Kaisa Potter, Peep
Potter, Tauno Pettai, Kristen-Kalev Lina, Chris
Liebert, Kristiina Liebert, Heret Adamson,
Kerli Koor, Jaan Jalas, Tauri Oja, Mark-Paul
Leosk, Deivi Koppel, Henri Sikk, Kaarel

Genka. Foto Anett Hallap
Festivali meeskond. Foto Chris Liebert

Kaleva, Keitlin Kõoleht, Carmen Kõoleht,
Demi Vaarask, Jüri Härtsmann, Marju Jalas,
Greta Pentsa, Carlos Mathias Vaher, Tarmo
Veskemaa, Maurice Lina, Laur Lilleoja, Kristo
Kõiv, Allar Ehte, AITÄH TEILE!
Lisaks täname – Kanepi I rühma malevlasi,
Saaretu OÜ, Kanepi Aiand, Exitmobiil, Jaak
Kõivu Kellamäe talu ja kõik teised, kes oma
abikäe ulatasid. AITÄH!
Siret Konsa & Helika Aigro
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Prangli spordipäev

Prangli küla spordipäev. Foto Lenna Juhkam
6. juulil korraldasime Prangli küla spordipäeva.
Hoolimata vihmasajust alustasime päeva
orienteerumisega. Viiel võistkonnal tuli läbida
seitse punkti, mis asusid mänguväljakul ja
mõned külakeskuses. Igas punktis oli vaja
üks ülesanne täita ning täht kaasa võtta.
Mänguväljakul tuli võistkonnal neli õhupalli
täis puhuda, keksu hüpata, neli palli korvi
visata, hüppenööriga hüpata ja kommi süüa.
Külakeskuses sai siga joonistada ja topsidest
püramiidi ehitada. Järgnevalt visati discgolfi
kettaid ja nooli. Toimus teatevõistlus,

KODUPERE SEIKLUS ELVAS

kus võistkonnal tuli aja peale hokikepi
ja palliga slaalom läbida. Kõik soovijad
said vilti visata. Lõpuks mängisid osalejad
Mölkky´t. Puhkepause sisustasid mõtlemist
vajavad mängud „Kust ma seda kuulsin“ ja
kuulamismäng. Laud sai kaetud peredel kaasa
võetud piknikukorvidega. Kõik osalejad said
medalid ja auhinnad. Aitäh kõigile abistajatele
ja osalejatele! Nautige ilusat suve!
Prangli külakeskuse huvijuht
Merle Juhkam

Saverna külapäev

Seikluspargis. Foto Kanepi Kodupere
Juunikuu kolmandal nädalavahetusel võttis
Kanepi Kodupere tore seltskond ette reisi Elva
Seiklusparki. Soovisime sportlikult ja lõbusalt
aega veeta ning kaunist loodust nautida.
Selleks avanes meil ka suurepärane võimalus.
Elva Seikluspark asub kaunis männimetsas,
kus on Eesti osoonirikkaim õhk ning
kus asub ka Eesti soojema veega Verevi
supelrand. Peamisteks atraktsioonideks on
seal aga männipuude otsa ehitatud 3 põnevat
seiklusrada, mis on sobilikud nii suurematele
kui ka väiksematele. Kõige kõrgem rada
ulatub kohati 11 meetri kõrgusele ning pakub
väljakutset ka kõige julgematele ronijatele.
Kõige pisematele seiklusteotsijatele on olemas
ka tillurada kus saavad seigelda lapsed alates
kolmandast eluaastast.
Lisaks seiklusradadele kõrgete männipuude

vahel on Elva Seikluspargis ka väga põnev
õhusõit üle Verevi järve ja tagasi, kokku 800 m
vabalaskumist vee ja taeva vahel. See õhusõit
on ka Baltikumi üks pikimaid.
Ilm oli suurepärane ning kodupere seiklejad
jäid väljasõiduga väga rahule. Lapsed olid
tõeliselt vaprad ronijad ning said kenasti
hakkama ka kõige kõrgematel radadel.
„Radade läbimisel oli hirm suur, aga tahe rada
läbida oli veel suurem. Rajal sai end tõeliselt
proovile panna ning üle järve sõit oli väga
lahe kogemus. Läheks teinekordki!“ ütles
11-aastane Karmen.
Väljasõidu korraldas MTÜ Kanepi kodupere.
Projekt viidi ellu Kanepi Valla toetusel.
Kristel Kõiv
MTÜ Kanepi Kodupere

Klubi „Elulõng“ suvepidu Põlgastes
Saverna külapäev 2019.
Tänavune Saverna külapäev toimus 13. juulil
Saverna Külakeskuse juures. Väiksematele
külapäevalistele olid batuut ning erinevad
mängud. Sportlike tegevustena sai end
proovile panna disc-golfis, viguriga saapaviskes, lauatennises, osavust nõudvas
täpsusjalgpallis, kus “jalgpalliga” tuli tabada
hiigelsuurt märklauda. Samuti oli võimalus
näidata jõudu ja osavust sangpommi
tõstmisel ning veeretada kurikaid maha
bowlingus. Muusikalist meelelahutust pakkus
T&K Stagetech OÜ ning algse plaani järgi
Meelis&Katrin Duo, kuid elu läks teisiti ja
meiega oli üks pool duost. Aitäh Tauno, aitäh

Meelis! Maitsvaid toite ja suupisteid pakkus
Liivi Toidukoda, suur-suur tänu!
Külapäeva toimumist toetasid Kanepi
Vallavalitsus, Cantervilla Mängumaa, Saverna
noortekeskus, Amark Ehitus OÜ, Alvistra,
Warrol OÜ, W-tõste OÜ.
Aitäh osalejatele, aitäh toetajatele!
Ootame teid liikuma Saverna terviserajale!
Rajal on praegusel ajal võimalus joosta,
kõndida, sõita rattaga, võimelda välijõusaalis
vms.
Sportlikke ja tervislikke hetki soovides
MTÜ Saverna Kes Kus

27. juulil imeilusal suveõhtul toimus
pensionäride suvepidu “Elu parimad aastad”
Põlgaste laululaval. Peo avas klubi “Elulõng”
esimees Malle Järv, kes tervitas kokkutulnuid
peolisi. Kui lapsed ja lapselapsed on pesast välja
lennanud, siis on eakatel aeg rohkem endale
mõelda, rohkem aega ja vajadust tegeleda
meeldivate asjadega, kodust välja tulla, suhelda
sõpradega, et pensionipõlve rõõmsamaks ja
helgemaks muuta - need on veel “Elu parimad
aastad”. Peol esines tantsutrupp “Nõtked
ja Karvased” Piret Varjundi juhendamisel
Ruusalt, kes luges vahepalaks humoorikaid
tekste, kui meestel tuli iga tantsu järel kiirelt
kostüüme vahetada. Esitati särtsakaid,
humoorikaid,
omaloomingulisi
tantse.

Vahvad mehed, kes peavad liikumisest lugu!
Järgnesid lõbusa esinemisega “Lahedad Mutid
Lahedalt”, kes olid oma esinemiskavaks teinud
“Elu paremad aastad”, mis olid seotud Põlgaste
suvepeo, rahva ja kohaga. Peost osavõtjad
tänasid esinejaid tormilise aplausiga. Tantsuks
esines ansambel “GÜNF” Viljandist, kes olid
esmakordselt Põlgastes ja vaimustusid meie
kohast. Pidu oli rahvarohke, osa võtsid ka
nooremad põlvkonnad, tuldi ka kaugematest
kohtadest.
Peokülalised tänavad klubi “Elulõng” esimeest
Malle Järve ilusa suvepeo eest, soovime jõudu
ja jaksu ühistegevuse korraldamisel! Suur tänu
esinejatele ja arvukale peorahvale!
Milvi Klaar

„Ajaring“ ringles Hiiumaal
Juba varakult hakkas Meedi Haabma ette
valmistama “Ajaringi” sellesuvist väljasõitu
kaheks päevaks Hiiumaale. Nii vuraski
buss 16. juuli varahommikul mere poole, et
Rohuküla sadamast Heltermaa sadamasse
saada. Praamiga üle mere ja meid ootas
sadamas “Mees kitsega” ja “Naine tuules”.
Need skulptuurid on kohe rannal ja igat uut
alust käibki tervitamas mees päris elusa kitsega
ja küllap leidub ka seal naisi tuules.
Meid ootas giid Vilma Tikerpuu. Kogu
Hiiumaa aga rõõmustas, et olime kaasa toonud
vihma pärast kahekuulist põuaperioodi.
Leppisime kokku, et Hiiumaal üteldakse
kõigile “sina” ja on kaks väga tähtsat aega, need
on praamiaeg ja söögiaeg, millest tuleb kinni
pidada. Buss sõitis “Hiiu Willa” poole ja giid
tutvustas saart. Hiiumaa on kõige metsasem
maakond Eestis, metsa 70% pindalast. Suurem
osa tegevustest on koondunud ranniku
lähedale. On olemas mitmed sadamad, sh.
jahisadam ja ka lennuväli. Olimegi jõudnud
Vaemlasse, kus villavabrikus on villase lõnga
tootmiseks kasutusel 130 aastat vanad Poola
masinad ja meile näidati, kuidas töötab
villahunt ja kõik teised lõngategemiseks
vajalikud masinad. Töödeldav vill on
kohalik, hetkel ootas järge must villalasu.
Kellel õnnestus koha peal toodetud lõnga
osta, sai endale hea keeruga ühtlase ja paraja
jämedusega kudumismaterjali.
Sõitsime edasi ja selgus, et hiidlastel on
hulgaliselt hüüdnimesid. Viljakamatel maadel
kasvatati otra, tehti õlut, sealseid hüüti
“odratolgusteks”. Kärdlas liikus sadama tõttu
kohvi rohkem, sealseid hüüti “kohvilähkriteks”.
Reigis olid vandiraijujad, Kõpus tõrvakõplased.
Edasi liikudes jäi meie marsruuti Kõpu
tuletorn, kust südikamad meist said

ümbrust imetleda, tee ääres oli ka Tubola
vai, millest saab saar suure tuule ajal
kinni hoida, et see minema ei ujuks.
Kärdlas ilmestavad tänavate ääri hiiglaslikud
kohvitassid ja me saime vett võtta ehtsast
arteesia kaevust. Eramud on ümbritsetud
hekkidega, milleks kõlbab iga puu, ka
sanglepp. Möödusime Endel Taniloo
valmistatud sõduri skulptuurist ja kuulasime
juttu kalevivabrikust, mis oli siia rajatud juba
1830 ja põles sõja ajal maha.
Jälle teel. Giid pajatab Hiiumaal sündinud
Rudolf Tobiasest, me möödume ta vanemate
majast. Siis järgneb loetelu teistest kuulsatest
hiidlastest või Hiiumaal elavatest kuulsustest
alustades Erki-Sven Tüürist, Ave Alavainust
ja Margus Taborist. Järgmine vaatamisväärsus
oli Hiiumaa Eiﬀeli torn. Muidugi oli seal
ka hulgaliselt muid atraktsioone ja imelisi
kadakast kiiktoole, isegi auto. Peremees
väravas ütles, et selleks kõigeks on kulunud
12 aastat tema elust. Söögiaeg läheneb ja
sosistatakse üllatusest pärast suitsukalaga
maiustamist. Paneme oma kotid Hausma
Hostelis maha ja seal ongi Kärdla elurõõmsad
eakad vihmasabinas meid lauluga tervitamas.
Marju ülesvõetud “Kanepi hümniga” jääb
vihmasadu üle ja ühislaulmise ajal piilub meid
korraks ka päike. Õhtul käivad agaramad ja
karastatumad meres suplemas ja kõigi uni on
hea.
Hommik tervitab meid päiksega ja õus putru
süües on kõik rõõmsad. Me ei tea, et meid
ootab ees üllatuste päev. Hommikul külastame
poode ja ostame kohaliku Coopi poe Hiiu
leivast tühjaks. Hästi lähevad ka kala ja kohalik
õlu. Suveniiride poes on popid sääsetapu pakk
ja pudrunui tekstiga “Tere kallis”. Igaüks leiab
midagi meelepärast. Edasi sõidame imetlema

Kõrgessaare lossi ja giidil on palju rääkida
selle valdajatest. Edasi Kassari kabel ja sealne
surnuaed. Kivine pinnas jätab kalmukünka
kõrge ja nii tundub, nagu oleks palju hiljutisi
kääpaid. Edasi läheb teekond Sääre tirbule,
kus saab kadakate vahel jalutada ja varbaid
vette kasta. Giid räägib, et saare ümber on 200
laidu ja saarekest. Suveks viiakse lambad sinna
sööma ja sügiseti tuuakse tagasi. Saarel elavad
metsloomadest põdrad, metssead, rebased,
hundid, puuduvad aga karud ja mutid. Selle
peale me arvasime, et me võiks neile mutte
küll kingiks viia. Täitsa palju ja üldse kahju ei
oleks.
Ees ootab lõunasöök. Ja milline lõunasöök!
Väikese söögikoha juurde tuhiseb tume
auto, millest hüppab välja Evelin Ilves. Ta ei
olegi siin juhuslikult, vaid kohe avab auto
pagasiruumi ja tõstab välja suure supipoti.
Supp on värvikirev ja maitsev. Magustoiduks
suussulav rabarberikook. Nõutakse ühispilti ja
laulu. Kõik saab tehtud. See oli Meedi poolne
üllatus meile. Giidipoolne on aga ees. Kuskil
metsavahel on väliseestlaste Malle ja Kaarel
Voitki rodode aed, kus on palju liike ja nad

erinevad just oma lehtede kuju ja õitsemise
aja poolest. Osa grupist on peremehe ümber,
ülejäänutega tegeleb perenaine.
Nii me
saamegi praktikutelt vastuseid küsimustele ja
enne lahkumist ikka jälle Marju eestvõtmisel
laulame “Ei seedrid, ei palmid ei kasva me
maal...” Perenaise isa on kunagi istutanud
liikuva liiva peatamiseks männid ja nende all
ongi praegu Baltikumi üks kuulsamaid rodode
kogusid. Pererahvas elab talveti Rootsis ja
suveti Hiiumaal.
Kiire on praamile ja nii me jätame sadamas
hüvasti oma toreda giidiga. Evelin muljetas
meie supist “Õhtulehes”artiklis “Pista Kusti,
kõik on klimbid”. Nii nagu tema jäi meelde
meile, olime ka meie talle meelde jäänud ja
ta oli meile kõigile pika pai saatnud. Samuti oli
giid meile kallid saatnud. Tagasiteel selgus, et
meie bussijuht mitte ainult ei ärgita laulmist,
vaid räägib ka naljakaid lugusid elust enesest.
Niimoodi kulus tagasiteel aeg kiiresti ja kõigil
oli hea tuju.
Aitäh reisikorraldajatele, eestvedajatele, toetajatele ja reisikaaslastele! Tore oli.
Heli Helistvee
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Teade „Ajaringile“
Suveaeg on lisanud meie palgetele jumekust, naerukurde, kuid kahjuks ka murekortse, aga loodusel on omad seadused ja nii päev päeva ja tund tunni
haaval hiilib sügis meie ümbrusesse, pillates helde käega värve kõikjale, et pildid saaks värvirõõmsad.
Septembrist jätkab “Ajaring” oma aktiivset tegevust.
Kaks korda kuus toimub Pühajärve Spa nautimine väljasõiduga kell 8.45 Kanepi bussijaamast 03. septembril, 17. septembril, 01. oktoobril, 22. oktoobril,
05. novembril, 19. novembril, 03. detsembril, 17. detsembril.
“Ajaringi” igakuised kokkusaamised Kanepi Seltsimajas algusega kell 9.00 on 10. septembril, 15. oktoobril ja 12. novembril ning 15. detsmbril teeme oma
jõulupeo algusega kell 12.00.
Kui on uusi huvitunuid meie tegevusest ja sooviks liituda “Ajaringiga”, helista 56676704.
Toredaid ettepanekuid oodates ja rõõmsate kohtumisteni! Meedi Haabma

Külad elavad erimoodi – Maaritsa ja Erastvere

Astra Kittus Maaritsa külaplatsil.
Foto Mari-Anne Leht
Maapäeva raames võrumaalaste väikese
rühma külaskäik Kanepi valla Maaritsa ja
Erastvere (Soodoma) külla kinnitas, et ka ühe
valla külad on paljuski erinevad.
Endise Valgjärve valla Maaritsa küla
kultuurimaja, kus ka külarahvas koos käib, on
vaevalt poole kilomeetri kaugusel Tartu-Võru
maanteest, Erastvere külakeskus-raamatukogu
on pika ajalooga kordatehtud pisike maja
vaikses paigas. Maaritsa külaplats kiige,
pinkide ja muuga on otse Võru-Tartu maantee
ääres, Erastvere külakeskuse õues põlispuude
all on vaid väike laululava.
„Meid ei häiri see, et külaplats on maantee
ääres, sest teeme siin üritusi vaid soojal ajal,”
ütles Astra Kittus, Maaritsa külavanem. Ta
lisas, et osa möödasõitjatest tuleb üritust
uudistama ja mõnigi poetab küla toetuseks
midagi korjanduskarpi. Küla hakkas annetusi
korjama kaks aastat tagasi, et Eesti Vabariigi
100. aastapäeva tähistada: annetusraha eest
rajati külaplatsile 100 elupuust hekk ja tänavu
kevadel
lisandus
istumis-astumistrepppoodium. Kahe aasta tegemisi märkis ära
Külaliikumine Kodukant tunnustusplaadiga,
mis on paigaldatud poodiumi kõrvale
tuulelipu metallist alusele.
Maaritsa külas on aastas kaheksa suuremat
üritust: vabariigi sünnipäevast jõulupeoni,
neist külaplatsil on külapäev ja jaanipidu.
Nõukogude ajal kultuurimajaks ehitatud
majas toimuvad külmal ajal teised üritused,
kontserdid, suures saalis saab sportida
ning jõusaalgi on olemas. Majas on ka
raamatukogu. Üllatav oli kuulda, et kui Eestis
hakkas nõukogude aeg koos majandite ajaga
lõpule liginema, moodustati Maaritsas 1987.
aastal veel samanimeline kolhoos. Majandi aeg
lõppes Maaritsas 1993. aastal. Kultuurimaja
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suleti aasta varem ja uuesti sai elu sisse 2004.
aastal. „Meie kandis tegutsenud firmad
alustasid suurelt, kuid paraku ei vedanud nad
välja,” tunnistas Kittus. Siitkandi tööealistest
osa käib tööle Kambja valda Tartumaale.
Maaritsa, Krüüdneri ja Vissi külas elab 270
inimese ringis, kellest aktiivseid on ligi 30.
Külakeskus ajalooga majas
Erastvere külas, mille Eesti NSV ametnikud
aastal 1977 Soodomaks nimetasid, asuva
külakeskuse-seltsimaja õues korraldatakse
külapäeva ja soojal ajal üritusi lastele.
„Jaanipidu me ei pea, sest meie inimesed teevad
kodus jaanituld või lähevad ümbruskonnas
toimuvatele jaanipidudele,” ütles Sirje Kongo,
MTÜ Päri Selts esinaine.
Tänavune külapäev toimus 13. juulil, kus
esitleti ka Milvi Hirvlaane „Erastvere
raamatut”. Erastvere ajaloost on Milvi
Hirvlaane raamatusse koondanud materjali
tuntud kultuurimetseenidest mõisnikest
Ungern-Sternbergidest,
liikmeterohkest
perenaisteseltsist, külast pärit riigimeestest,
mõisapargist, vallamajadest, koolidest, küla
Soodomaks ümbernimetamisest ja paljust
muust.
Suur osa vähemalt 567 aasta vanusest külast
on praegu Soodoma nime all, Erastvere küla
hõlmab ametlikult vaid mõnesid väiketalusid
ümber Erastvere järve. Sirje Kongo märkis, et
küla taotleb Erastvere nime tagasi ja neil on
selleks ka lootust.
Ta meenutas, et praegune külakeskus-raamatukogu on mõndagi näinud. „Siin oli Erastvere
valla päevil vallamaja, kolhoosi ajal Erastvere
osakonna kontor, siin on olnud pood,
sidejaoskond ja kortergi ning seitse aastat
tagasi oli majas tulekahju,” rääkis ta.
„Aastaid tagasi oli lugejaid 200, nüüd 80.
Vanemad inimesed käivad küll raamatukogus,
nooremad vähem,” sõnas Tiiu Ziugmann,
Erastvere raamatukogu-külakeskuse direktor.
Ta lisas, et laste raamatukokku saamiseks on
kahe projekti toel lauamänge ostetud. „Kui
lapsed sügisest kevadeni tulevad lauamängude
ringi, võtavad nad mõne raamatu ikka koju
kaasa,” on Ziugmann laste lugemise suhtes
lootusrikas.
Ta on koostanud praegugi raamatukogus
avatud fotonäituse „Sada hetke läbi ajaloo”,
mida on võõrastelgi põnev vaadata. „Meie
inimesed tõid pilte erinevatest aegadest ja
sündmustest, nagu kolhoosipeod ja muud
üritused,” märkis Ziugmann. Külakeskuses
käib koos naiste võimlemisring, käsitööring,
laste kandlering. „Naisi käis varem võimlemas
tosin, nüüd vaid neli, käsitööringi 14 naisest on
alles üheksa,” tunnistasid Kongo ja Ziugmann.
Mõlema tegusa küla keskuse lähedal on
unustusehõlma jäänud kunagi oluline hoone.

Tants teeb südame rõõmsaks!

Kanepi Seltsimaja tantsurühm Päripidi
korraldab seltsimaja õuel järjekordse
tantsupeo 24. augustil kell 15.00, kuhu on
oodata 6 sõprusrühma Lätist, 2 Leedust
ning meie kauaaegne tantsurühm Tallinnast
Haabersti Õied. Lisaks tantsivad ümbruskonna
tantsurühmad Võrust, Põlvast, Sangastest,
Hellenurmest ja mujalt. Kokku võtame vastu
18 rühma. Esitamisele tulevad rahvatantsud,
erinevate rahvaste tantsud, omaloomingulised
tantsud ning mustlastantsud.
Juunikuus osalesime koos Sügiskulla Leedide
rühmaga Jelgavas Ilgvarsi rühma Sügisese
Roosi 15. sünnipäevapeol. Meeleolukas pidu
möödus tantsides ja sõpradega vesteldes
märkamatult. Jäi soe tunne. Pärast meeleolukat
pidu nautisime Jelgava jõe ääres imeilusat
liivaskulptuuride näitust, mis oli sel aastal
pühendatud muinasajale.
Ootame 24. augustil peole kaasa elama ning
tantsu nautima.
Maria Drenkhan
Päripidi tantsujuht

Erastvere külamaja lähedal seisab erastatud
kahekorruseline ammune koolimaja, mille
alumise korruse aknad on laudadega kinni
löödud. Maaritsa külakeskuse lähedal künkal
on sama õnnetus seisus 19. sajandi teisest
poolest pärit õigeusu kirik. Ühesugune on
mure noorte nappuse pärast, sest viimased
ei kipu küladesse tulema, samuti töökohtade
puudus.
Mis on neis paigus 10 aasta pärast?
Sellele küsimusele ei riskinud ei Maaritsa
ega Erastvere esindajad vastata. Kanepi
vallavolikogu aseesimees Tiit Rammul ei
tahtnud ennustada, milline seis on nimetatud
külades kümne aasta pärast.
„Kui külal on aktiivne eestvedaja, kes kutsub
rahva kokku, siis asjad toimivad, see on nii
lisaks nimetatuile valla Ihamaru, Jõksi, Prangli
ja Põlgaste külas,” rääkis Rammul.
Tema sõnul on Kanepi vallas neli lasteaeda, kus
kõik kohad on täis. „Kui lasteaedade täitumus
on suur, tähendab see, et ka noori kasvab
piisavalt,” märkis Rammul. Ettevõtteid vallas
napib. Rammul nimetas valla ühe olulisima
tööandjana Kaska-Luiga talu. „Teisalt, häid
töömehi on meil ka raske leida, sest mõned

tahavad väikese vaeva eest suurt tasu saada,”
tõdes Rammul. Kanepi valla elanikud sõidavad
tänu heale teedevõrgustikule tööle nii Tartusse
kui ka Otepääle vineeritehasesse.
Toimekad Põlgaste jahimehed
MTÜ Põlgaste Jahtkond mehed nimetavad
oma maja metsasõprade majaks. Majandi
ajal oli see Kalevi kolhoosi kaalukoda, mis
20 aastat kasutuna seisis ning alles neli aastat
tagasi said Põlgaste jahimehed siin ehitustöid
alustada.
Maja ehitamiseks said jahimehed toetust
nii vallalt kui ka projektidest. „Oleme maja
kordategemiseks kokku investeeringuteks
saanud 110 000 eurot, kuid jahimehed on
siia oma tööga samuti panustanud,” sõnas
jahtkonna esimees Tiit Rammul. Tema sõnul
on jahtkonnas 30 meest.
Metsasõprade maja saali seinal on tänukiri,
mille jahtkond sai Kanepi vallalt kui kohaliku
elu edendaja ja koolituste korraldaja.
„Koolitame noori selleks, et neid tuua
loodusele lähemale,” märkis Rammul.
Mari-Anne Leht
Allikas: Lõunaleht

Milvi Hirvlaane Erastvere raamatu esitlusel oli saal rahvast täis. Foto Urmas Paidre
Tiiu Ziugmann ja Viive Tomson Erastvere laululaval. Foto Mari-Anne Leht
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Esimese raamatu sai kingiks Erastvere külakeskuse perenaine Sirje Kongo.
Foto Ülle Harju
Nii algas Erastvere raamat. Tänavune suvi on
olnud ürituste poolest rikas. 13. juulil toimus
Erastvere Raamatukogus-Külakeskuses Milvi
Hirvlaane
„ERASTVERE
RAAMATU“
esitlus. Õhtupoolikul täitus keskuse ümbrus
autodest, sest huvilisi oli tulnud igast LõunaEesti kandist ja isegi kaugemalt; kas neid
kõiki kutsus siia mingi vana perekondlik side
või omaaegne Erastvere kool. Hubane saal
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Minevikku tundes jääme kestma…
mahutas vaevu kõiki kokkutulnuid, õhus oli
tunda soojust, jällenägemise rõõmu ja tekkis
kokkukuulumise tunne.
Milvit innustasid seda tööd ette võtma tema
emapoolsed juured. Väga armas oli, et tema
ema viienda põlvkonna järeltulija 4. klassi
õpilane Aleksa Lili luges raamatust ette oma
ema Anete 8.klassi aegse võistlustöö sidemetest
Ungern-Sternbergide järeltulijatega ja nende
abist meie ühise kultuuriloo hoidmisel.
Autor alustas esitlust oma ema pärinemisest
11-lapselisest perest Hansijüri talus ja tema
noorpõlve-aegsest Erastvere Tebane küla elust.
Nimetamisväärne oli teadmine, et Erastvere
külast pärines ka kolm tähtsat riigimeest,
kes seisid Eesti Vabariigi hälli juures:
vennad August ja Konrad Arras ja Paul Leis
Asutavas Kogus ja Riigikogu esimeses kolmes
koosseisus.
Raamatu ilmumine sai teoks tänu tänastele
aktiivsetele kohaliku külaelu eestvedajatele
Sirje Kongole ja Tiiu Ziugmannile ning
teistele abilistele, kes andsid kasutada oma
fotod pildialbumitest ja meenutused. Rahvas
kogunes juba enne esitluse algust raamatuid
hankima ja autogramme võtma nii enda,
oma vanemate kui ka vanavanemate jaoks.

Milvi püüdis iga abimeest tunnustada isikliku
sissekandega raamatu kinkimisega. Nii sai
publik näha ka kõiki abimehi.
Siis luges Aleksa Lili raamatust ette Evar
Saare kirjutise Uma Lehest, kuidas Erastvere
küla Soodoma nime sai. Kommenteerides
Riigi Teatajas kirjutatud kohanimede
seadust, märkis raamatu autor, et 1977. aastal
kohanimede komisjoni poolt ilma külarahva
teadmata nendelt ajaloolise Erastvere
küla nime äravõtmine ja selle asendamine
halvustava Soodoma nimega oli ebaõiglane ja
on heastamata. Ta andis teada, et külakeskus
on koostanud taotluse Erastvere külanime
tagasisaamiseks ja kogub selleks kõigilt
toetajatelt allkirju. Sirje ja Tiiu andmetel
on vallavalitsusele esitatavale taotlusele
kogunenud allkirjade arv ületanud juba 100
piiri. Esimesena andsid allkirjad Milvi ja
Maimu. Paljud kohaletulnud tulid esimese
raamatu ilmumist Erastvere ajaloost tervitama
lillekimbuga. Ülar Kõrge akordioni vahepalaga
juhatati sisse esitluse suhtlemise pool, kus
suure tordi raamatu kaanepildiga kandis sisse
Sirje. Kohvitassi, kringli ja torditükiga sujus
jututuba päris külapäeva teise osani. Õues
lõkkeplatsil kogunes juba nii noor kui ka vana

külarahvas ja pillid pandi mängima.
Igati tore üritus, süda jäi rahule ja
kannatamatult oodati võimalust raamatut
kohe lehitsema ja lugema hakata. Raamatul
on huvitav kaanekujundus droonipiltidega,
240 lehekülge ootas lugemist ja sadu pilte
vaatamist.
Maimu Tinn,
Erastvere kooli õpetaja aastatel 1949-1959

Milvi Hirvlaane ja Maimu Tinn.
Foto Ülle Harju

„Minu arm“

Kanepi segakoor rongkäigus. Fotod Kanepi seltsimaja
Juubeli laulu- ja tantsupidu on peetud, suvi pakuti maitsevõid ja maasinki. Rahvas ei
pika sammu edasi astunud ja paras aeg on kiirustanud kojuminekuga, mõnus meeleolu
vaadata tagasi toimunud suursündmusele.
kestis veel mõnda aega. Hiljem selgus, et
Alustama peaks sellest, et juubelipeo tuli tegi peotuli oli seltsimaja ette muruplatsile jätnud
sel korral eriti suure ringi mööda Eestimaad. maha südame kujulise jälje.
Põlvamaal oli just Kanepi vald esimene, Vaid üks ootus ei täitunud. Nimelt ERRi
kes tuld tervitada sai. 18. juunil Kärgulas võttemeeskond ei jõudnud millegipärast meie
Võrumaalt pärit peotuli saabus Kanepisse maakonna tule üleandmisele Kärgulas ega
päris hommikusel ajal. Kirikus õnnistuse ka Eesti esimese seltsimaja juurde. Just meilt
saanud, liikus tulemeeskond koos toreda Kanepist käisid mehed juba esimesel laulupeol
saatjaskonnaga rongkäigus Kanepi Seltsimaja laulmas ja seetõttu ootasime ajaloolisse
juurde, kuhu olid tervitajatena kohale tulnud paika ka televisiooni. Kanepi vallast jäi sel
lauljad, tantsijad, Kanepi Lasteaia lapsed ja korral kajastus tegemata, kuid see ei vähenda
õpetajad ning paljud muud huvilised. Uhkelt kohalviibinud inimeste emotsiooni ega
lehvisid meie lipud ja Kanepi Segakoor laulis rõõmu, mida tule tervitamisest saadi.
väärikalt Kanepi hümni. Süüdati tuli seltsimaja Kanepi Seltsimajast osalesid juubelipeol Kanepi
ees asunud tuleasemesse. Ühiselt mindi tule Segakoor ja segarahvatantsurühm Kanepi
järel ja Heino Tartese lõõtsahelide saatel Kanged. Peole pääsemiseks tehti kõvasti tööd
läbi Eesti esimese seltsimaja, et tagumisel ja ka peole eelnenud proovipäevad Tallinnas
muruplatsil moodustada suur M täht olid pikad ja töised. Õnneks hoidis ilmataat
juubelipeo nimest „Minu arm“ (igas Põlvamaa peonädalal vihmapilved eemal. Seda, mida
suuremas peatuspunktis moodustati kohale tunneb tantsija murul ja laulja laulukaare all,
tulnud rahvast üks täht peopealkirjast). Iga ei saa sõnadega kirjeldada. Seda teavad need,
tulija sai juubelipeo tuletõrvikut korraks kes ise on osalenud. Ja isegi siis, kui sel korral
oma käes hoida ja siis saadeti see ühislaulu pidi keegi tantsijatest või lauljatest olema
saatel edasi. Tuletervitajad said maitsta publiku poolel, on see tunne ikkagi hinges
kohaliku meistri Aivar Täpsi küpsetatud olemas, mis kunagi varem saadud. See tärkab
kanepiseemnetega leiba ja kalja, mille juurde alati igal järgmisel peol ja seda hoitakse oma

Kanepi segarühm Kanepi Kanged.
südames. Tantsupeo etendused olid hoogsate
liikumiste ja keeruliste mustritega. Lavastajad
ja liigijuhid tegid suure töö ning tantsijad said
tublisti hakkama. Pidu oli võimas ja eriline!
Põlvamaa oli sel korral oma rongkäigu
korraldanud maakonna põhiselt ajajoonena.
Eespool sammusid laste kollektiivid, siis
noored ja täiskasvanud. Oli omanäoline
lahendus, samas olid oma valla kollektiivid
üksteisest kaugel ja pisut jäi see ülesehitus ka
tänavatele tervitama tulnud rahvahulkadele
vist arusaamatuks.
Õnneks leidsid meie oma inimesed Kanepi
kollektiivid kenasti ülesse ja tervitajatest
puudust ei olnud. Suur tänu kõigile
tervitajatele! See on väga oluline ja eriline
tunne, mille rongkäigus sammujad tänu Teile
saavad.
Laulupeo kontserdid teatavasti olid rekordilidelt suure publikuga ja kõik isegi ei mahtunud
ära. Usun, et kõik said ka teleülekannete abil
juubelipeost osa.
Ka meie andsime oma väikese, kuid
olulise osa selle suure ja ajaloolise sündmuse kordaminekuks. Tuhat tänu Teile,
Kanepi Segakoori lauljad, dirigent Kalev
Lindal,
koorivanem
Vaike
Kottisse,
segarahvatantsurühm
Kanepi
Kanged

tantsijad, juhendaja Mari Rüütli, kes
debüteeris ka tantsupeol C-rühmade liigijuhi
assistendina, rühmavanem Maarja Pukk, Mati
ja Merle Kuusalu segarahvatantsurühmast,
kes meid asenduspaarina peol aitasid. Tänu
Kanepi Vallavalitsusele toetamise eest. Suur
tänu Põlvamaa koordinaatorile Kati Taalile
ja tema meeskonnale suurepärase korralduse
eest Tallinnas peonädalal. Tänu ka toetamise
eest kõigile kodustele kaasaelajatele.
Septembris algab taas uus isetegevuse
hooaeg Kanepi Seltsimajas. Möödunud
peost motiveerituna ootame huvilisi meie
kollektiivides osalema. Uusi lauljaid ootab
juubilar Kanepi Segakoor, ettelaulmiste ajad
anname peagi teada. Rahvatantsuhuvilised
on oodatud naisrühma „Kanapää Keerutajad“
ja segarahvatantsurühma „Kanepi Kanged“.
On plaan alustada sügisel ka laste rahvatantsurühmaga. Juhendaja on valmis ja täpsem
info peagi tulemas.
„Minu arm“ südameis jätkame laulude ja
tantsudega, oleme uute pidude ootuses,
hoiame alles oma traditsioonid!
Marju Jalas

SPORT
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Kanepi valla rahvatriatloni sari

Triatloni algus.
Juulis ja augustis toimus järjekordne Kanepi
valla rahvatriatloni sari, mis sel aastal viidi
läbi juba teist korda ning võistlused muutuvad
järjest populaarsemaks ka väljaspool
maakonda. Viimasele Kooraste etapile olid
registreerunud juba varasematel etappidel
osalenud ja mitmed uued huvilised. Krootuse
ja Valgjärve etapid olid väga sarnased eelmisele

aastale, kus esimesel etapil Krootusel pidid
võistlejad jaheda ilmaga rinda pistma, aga
Välgjärvel oli jällegi üle 30 kraadi sooja ja vesi
enam kui 22 kraadi.
Võistluse korraldaja Hegri Naruski sõnul oli
sel aastal suur huvi võistkonnavõistluse vastu,
kus 3 erinevat inimest läbivad sama distantsi
mis üksikvõistlejad, aga igaüks valib omale

sobiva ala läbimiseks. Võistluse korraldajad
koos mitmete sponsoritega on pannud
võistlusel välja ka hulganisti loosiauhindu,
mis motiveerivad ka taga pool lõpetajaid.
Nii said Valgjärvel võistlusel osalenud kõik
lapsed magusad auhinnad Lõuna Pagarilt,
kinkekaardid Cantervilla mängumaalt ning
täiskasvanud Eco Oil OÜ toodangu. Võistluse
peamise loosiauhinna - puidust veiniriiuli
OÜ-lt Eco Oil võitis võistluse üks eakaim
osaleja Ilmar Tagel.
Loodetavasti saab Kanepi valla abiga
rahvatriatloni sari toimuma ka järgmisel
aastal ning siis oodatakse kindlasti starti
juba rohkem kohalikke elanikke. Võistluste
tulemused ja pildid on nähtavad Eesti Triatloni
Liidu veebilehel www.triatlon.ee ning järgmise
aasta võistluste juhendid leiab juba uuel aastal
samal aadressil.
Hegri Narusk
Kanepi rahvatriatloni sarja korraldaja

Ilmar Tagel võitis Valgjärve triatloni loosiauhinna. Fotod Hegri Narusk
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Kanepi Streetball 2019

Viskevõistluse võitis Kaidar Taal. Foto Merike Luts
21. juulil mängiti heal tasemel 3×3 korvpalli
Kanepis, kus peeti iga-aastane Kanepi 3×3
turniir.
Selleaastane Kanepi Streetball oli igas
mõttes legendaarne. See oli 16 aasta jooksul
kõige suurema osalejate arvuga, kokku 39
meeskonda! See oli esimene kord, kui oli
esindatud ka naiste võistlusklass. Mängisime
legendaarse vana asfaltplatsi asemel täiesti uuel
betoonkattega platsil. Ilm oli täpselt sama hea,

Naiste võistkonnad. Vasakul tubli Kanepi naiste tiim. Foto Merike Luts

nagu igal aastal Kanepi Streetballil. Ja õhtul
tõmbas Kanepi festivalil Kanepi Streetballi
särgi selga legendaarne Genka.
Kuigi kohal oli mitmeid tugevaid Eesti
tiime, siis meeste hulgas läks võit ainsale
külalisvõistkonnale. Turniiri võitis Leedu
tiim Šakiai Gulbele, kes finaalis sai 14:11
jagu Estikost (Allan Ehte, Artur Liiv, Kristen
Meister ja Timo Eichfuss). Poolfinaalis
Estikolt ühepunktilise kaotuse saanud KK

Kohtunike abilised Laur Lilleoja ja Sven Hallap.
Foto Merike Luts
Hito/Suurköögid (Veiko Simm, Siim-Markus turniir teoks sai: Liis Sild, Merike Luts, Steven
Post, Margo Tali ja Urmet Roosimägi) teenis Hallap, Tarvi Jõerand, Piret Rammul, Peep
kolmanda koha, kui 16:10 saadi Jagu tiimist Potter, Mario Luik, Toomas Laan, Risto
nimega Ohtlikud (Erkki Mäeorg, Gert Prants, Visnapuu, Anni Sild, Laur Lilleoja, Sven
Kristo Eisenberg ja Ralf Tambets). U18 poiste Hallap, Margus Vahtramäe, Aivar Luts,
arvestuses võitis tiim nimega Joosep Heinla ja Heino Eit, Reigo Kimmel, Tauno Pettai, Tauri
U15 klassis võidutses Marteni Pojad. Naiste Oja, Kristi Sikk, Mari-Liis Raudnagel, Tõnis
sarjas kerkis parimaks naiskond Naised Uueküla.
saunas.
Martin Luts
Suur aitäh abilistele, kelle abil legendaarne
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AUGUST Kanepi kihelkonna kultuuriloolises kalendris 2019
1. 45 aastat tagasi 3.08.1974 suri
Tallinnas arhitekt ja kunstipedagoog
Edgar Johan Kuusik, *22.02.1888
Pikajärve
mõisas
mõisavalitseja
pojana, õppis Tartu Reaalkoolis
ja Riia Polütehnilises Instituudis,
täiendas end välismaal, Vabadusristi
kavaler, vabakunstnik, õppejõud ja
kateedrijuhataja
Kunstiinstituudis.
Tema projekti järgi püstitati Tallinnas
Sõjaväekalmistul Tundmatu Sõduri
mälestusehis, mille ehitas valmis ja
modelleeris dekoratiivsed elemendid A.
Jannes, taastati 2012.
2. 230 aastat tagasi 5.08.1789 sündis
Tartus Carl Christian Eisenschmidt,
Tartu
Ülikooli
kasvandik,
oli
1818 kutsutud Erastvere mõisasse
von
Ungern-Sternbergide
juurde
koduõpetajaks, hilisem pastor.
3. 35 aastat tagasi 14.08.1984 suri Tartus
Aleksander Tamm (*Tartu 28.01.1895)
†† Tartu Pauluse kalmistule), Kanepi
näitejuht, näitleja A. Viira näitetrupis
ja ooperikoori laulja “Vanemuises”,
näitleja Võru “Kandle” näitetrupis,
Kanepi LMS näitejuht 1919-1940,
Kanepi
Rahvaraamatukogu
Seltsi
raamatukoguhoidja, LS majahoidja.
Õppis
“Vanemuises”
parunkate
valmistamist ja grimeerimist, valmistas
parukaid, oli ühtlasi grimeerija.
Töötas
Erastvere
valla
avaliku
raamatukoguhoidjana.
4. 90 aastat tagasi 18.08.1929 sündis
Sõreste k. 9-lapselises peres pedagoog
ja harrastusluuletaja Amanda IssakFeigenbaum † 3.07.2007 Põlvas, ††
Põlva k. Õppis Põlgaste algkoolis,
Võru
keskkoolis ja Tallinna Ped.
Instituudis, töötas 40 aastat Põlgaste
koolis õpetajana, koolijuhataja 1982-4.
Avaldanud luuletusi ajalehtedes, loonud
lustaka võrukeelse luuleloo „Nu ao om
ammu, ammu müüdä lännü“ Põlgaste
kooli ajaloost, värssjutustuse „Kerikuhe“
saavutas murdeluule võistlustel 3. koha,
ilmunud
luulekogud
„Karikakrad
tuules“ (1997) ja „Olen teel“.
5. 150 aastat tagasi 12./29.08.1869
sündis Karstes Märdi t. Jaan Kelder,
vanemad Andres ja Sohvi Kelder
(Karraske), surnud † 3.07.1939), arst
ja seltsitegelane, lõpetas
Kooraste
vallakooli, Kanepi kihelkonnakooli
(1880), Tartu reaalkooli ja HTG, Tartu
Ülikooli
arstiteaduskonna
(1897),
Kanepi
kihelkonnakooli
õpetaja

1884-86, arst Kanepis 1897-1900,
Kanepi LS esimees 1884-1886, Saksa
koloonia arst 1900-02 Doni rajoonis
Venemaal, semstvoarst Samaaras 190212 ja Pihkva kubermangus 1912-17,
vabatahtlikuna I maailmasõjas arstina
P. R. haiglas Poolas, pärast seda Rjazani
kubermangus arst 1917-20, 1920-21 arst
Eesti sõjaväes, Petseri maa arst 1921.
a-st, paljude Petseri seltside asutajaid,
esimees, linnaarst, Petseri abilinnapea.
Poeg klaverikunstnik Eugen Kelder,
Georg Otsa klaverisaatja.
6. 575 aastat tagasi 1444 on esmakordselt
mainitud Valgjärve mõisat Wytten Sehe
nime all.
7. 475 aastat tagasi 1544 on esmakordselt
mainitud Kõlleste (Kolles) ja Sälliste
(Selles) külasid.
8. 285 aastat tagasi 1734 jagati Kõlleste
mõis vendade pärusena: Adolph
Rothkirch sai Vana-Kõlleste ja
Friedrich Rothkirch Uue-Kõlleste ehk
Musti (Schwarzhof) mõisa.
9. 225 aastat tagasi 1794 ehitasid
Kanepi
kihelkonnas
tegutsenud
vennastekogulased
/herrnhuutlased
Põlgastesse Mäe-Juusa talu maale
palvemaja.
10. 200 aastat tagasi 1819 asutati
Karaski algkool Mäe-Juusa taluhoonete
lähedal palvemajas. Daniel Heldus oli
esimesi koolmeistreid.
11. 180 aastat tagasi 1839-59 sai
Kooraste kooli koolmeistriks 20 aastaks
Peep Abel, sooritas kirikuõpetaja juures
koolmeistri eksami, oskas saksa keelt.
Koolimaja põlengu ajal 1853 novembris
hukkusid tema kaks poega, kolmandast
Peeter Abelist sai hea haridusega
Kanepi kihelkonnakooli koolmeisterkoorijuht, hiljem Võrus kutsuti kooli
„Aabeli kooliks“, teda hüüti „Lillede
kuningaks“.
12. 175 aastat tagasi 1844 paigaldati
Kanepi kirikusse hea orel ajalehe “Das
Inland” teatel. Esimene orel Kanepi
kirikus oli 1785 Anton von Cappeli
kingitud orel Tartust Jaani kirikust vanas
puukirikus, Kanepis oli 1780-1825 ka
esimene hea ettevalmistusega organist ja
köster Gabriel Dietrich Janter.
13. 165 aastat tagasi 1854 ehitati
uus Kooraste koolimaja, mõis andis
magasiaida, pandi puust põrand, raiuti
suured aknad, valgusküllane maja 3
toaga õpetaja eluruumiks, pärast elas
seal metsavaht.

14. 165 aastat tagasi 1854 andis Kanepis
kirikuõpetajana töötanud Moritz Georg
v. Kauzmann (TÜ professori poeg)
Tartus välja õpiku “Geograhwi, ehk
õppetus Ma-ilma surussest ja Ma-ilma
madest”.
15. 160 aastat tagasi 1859-1865 oli
Kanepis kihelkonna koolmeistriks
Cimze seminari lõpetanu Johannes
Eglon
(*10.04.1836
†6.02.1908),
kirjutas üles rahvaviise, õpetas Kanepi
koolipoisid laulma noodi järgi, juhatas
meeskoori ja kogus rahvaluulet, oli
Tartu kreiskoolis õppinud koos Juhan
Weitzenbergi ja Jakob Hurdaga, pidas
nendega kirjavahetust, toetas Jakobsoni
ideid.
16. 160 aastat tagasi 1859 sai Kooraste
koolmeistriks Jaan Flink, (*1821
†1901), rätsep. Tema ajal oli kool üks
paremaid, õpetas lisaks lugemisele ka
kirjutamist, rehkendamist, laulmist ja
saksa keelt, laulis Kanepi meeskooris,
kuulus EKMS-i, 1874 võttis endale
abiliseks Kusta Kannu.
17. 155 aastat tagasi 1864 ilmus
Tartus Andreas Erlemanni koostatud
“Musika õppetus (Üks nodi, laulmisse
ja mängimisse selletusse ramat iseäranis
koolmeistridele ja kõigile laulo- ja
mängusõbradele. Andreas Erlemann,
(*Vana-Kasaritsa v. 2.11.1833 † 29.6.1915
Helmes) õppis Võru kreiskoolis ja Valgas
Cimze seminaris (1853-56), töötas
1856-59 Kanepi kihelkonnakoolis ja
Helmes koolmeistrina, abielus (1862)
Hugo Treﬀneri õe Emilie Helenega,
EKMS asutajaliige, juhatas laulukoore
Kanepis ja Helmes, oli rahvuslike
tegelaste kohtumise korraldaja Helmes
Köstrimäel.
18. 145 aastat tagasi 1874 valiti Tartu
Eesti Põllumeeste Seltsi presidendiks
Kanepi kihelkonna Valgjärve valla Kiltre
talu peremees Märt Mitt.
19. 140 aastat tagasi 1879 said EKMS
liikmeks Kanepi koolmeistrid J. Kunda
ja H. Treufeldt, enne neid on vastu
võetud R. J. Erlemann, G. Luts, J.
Mägi, H. Kann, J. Võõbus, J. Leppik,
J. Flink, M. Vares, G. Daniel, A.
Daniel ja M. Mitt, enamus kihelkonna
ärkamisaegseid tegelasi, koolmeistreid.
20. 135 aastat tagasi 1884 sai Kanepi
kihelkonnakooli õpetajaks Johann
Raudjalg, kes oli valitud hiljem ka
üheks perioodiks Kanepi Laulu Seltsi
esimeheks.

21. 135 aastat tagasi 1884 asutati
Kõlleste, Põlgaste Tulekahju Puhul
Vastastikuse Abiandmise Selts 58
liikmega.
22. 135 aastat tagasi 1884 sai dr. V.
Riedler “Sakala” teatel loa Hurmi mõisas
apteek avada.
23. 135 aastat tagasi 1884 lõpetas
Kanepi kihelkonnakooli Gustav Adolf
Hammer, (1872-1939) eesti talupojast
võrsunud Erastvere mõisavalitseja Jüri
Hammeri pojapoeg, kellest sai Tartu
ülikooli lõpetamise järel arst. Tema
vanaema oli sündinud Treﬀner, Ludwig
Treﬀneri venna perest.
24. 125 aastat tagasi 1894 kinkisid Eesti
seltsid tsaar Nikolai II-le kroonimise
puhul A. Weizenbergi ema marmorbüsti
lihtsa talunaise portree eesti ema
kehastusena, see asub Ermitaažis.
25. 125 aastat tagasi 1894 valiti
Lauluseltsi koorijuhiks Oskar Daniel,
hilisem Tartu Ülikooli metsanduse
professor.
26. 125 aastat tagasi 1894 toimus kujur
A. Weizenbergi tööde näitus Tallinnas
Provintsiaal muuseumis, millest kujunes
esimene Eesti kunstinäitus.
27. 120 aastat tagasi 1899 ilmus EÜS
Albumis IV Gustav Ma(a)siku (praost
Rothi tütre Sophie Masiku pojapoeg)
kirjutis “Juhan Weitzenberg”, esimene
põhjalikum käsitlus luuletaja elu kohta.
28. 120 aastat tagasi 1899 sai 43 aastaks
Kooraste kooliõpetajaks ja -juhatajaks
Robert Taba, kes oskas vene keelt, mida
tema eelkäija Kusta Kann väga vähe
oskas.
29. 45 aastat tagasi 1974 suleti enamus
maakoole,
väikeasulad
muudeti
kolhoosikeskusteks,
algas
külade
kadumine, kohalik otsustusõigus läks
majandijuhtide
kätte,
direktoreidõppealajuhatajaid valiti sageli aukolhoosnikeks ja neile maksti väikest
lisatasu. Õpilased ja ka üliõpilased pidid
kolhoose abistama põllutöödel kevadel
ja sügisel nädalate-kuude kaupa.

Kalendrit lehitses
Milvi Hirvlaane

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

Sünnid
Remy Kuldmägi
(Prangli)

Õnnitleme!

Sünnipäevad september
90
Eha Pettai
17.09.1929 (Kanepi alevik)
Helju Pilt
28.09.1929 (Kanepi alevik)
85
Lea Potter
09.09.1934 (Jõksi)
Erich Linnak
12.09.1934 (Kanepi alevik)
Eha Lind
16.09.1934 (Saverna)
Harald Kuuse
27.09.1934 (Palutaja)
80
Ivi-Maret Muuga
02.09.1939 (Koigera)
Leili Jaanikes
08.09.1939 (Tõdu)
Õie Lokk
13.09.1939 (Põlgaste)
Endla Viisimaa
20.09.1939 (Krootuse)
Ene Kuusneem
25.09.1939 (Soodoma)
75
Enno Lill
19.09.1945 (Kanepi alevik)
70
Väino-Edgar Leib
03.09.1949 (Prangli)
Mai Pappel
05.09.1949 (Sõreste)
Mart Arujõe
09.09.1949 (Veski)
Mati Sikk
10.09.1949 (Närapää)
Valentina Ganova
10.09.1949 (Kanepi)
Arvo Vään
17.09.1949 (Maaritsa)
Reet Käär
26.09.1949 (Kanepi alevik)
Ene Põder
26.09.1949 (Lauri)
65
Krista Kool
19.09.1954 (Kanepi alevik)
Toivo Mündi
21.09.1954 (Kanepi alevik)
Illar Uibo
29.09.1954 (Maaritsa)

OÜ ESTEST PR ostab metsaja põllumaad.
Tel 50 45 215, 51 45 215,
info@est-land.ee
Hekkide pügamine, trimmerdamine ja kõik muud aiahooldustööd
ühest kohast - professionaalne töö, mõõdukad hinnad.
Tel 56 738 933.
Müüa kruusa, liiva, mulda koos veoga. Tel 50 64 084.

Valgjärve Pesumaja võtab
tööle triikija.
Asume Valgjärve külas,
Kanepi vallas.
Täpsem info kohapeal.
Kontakt tel. 53018229,
info@ikomix.ee

Kanepi
Teataja

 Margus Vestrik 
MÄLESTAME

13.04.1969 - 09.07.2019
(Soodoma)
Silvi Ilm
03.07.1942- 09.07.2019
(Kanepi alevik)
Kalju-Johannes Lõo
28.05.1925-20.07.2019 (Rebaste)
Rudolf Noormets
23.08.1922-30.07.2019 (Puugi)

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

Vahtsidõ võrokeelitside laulõ
võistlus

UMA LAUL IV

Laulõ saatmisõ tähtaig om
23. septembri 2019
Võistluskontsõrt tulõ
7. novembril 2019 kell 18 Moosten
Lähemb teedüs:
www.umapido.ee
Kõrraldas: Võro Selts VKKF
tel 56916280, e-post merike.tigas@wi.ee

Järgmine leht ilmub septembris 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

