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September 2007 Hind 2 krooni

Vallavalitsuse ja volikogu ajaleht

Augustikuu
vallavolikogu
istung

Vallavanema veerg

Hea vallarahvas!

Päevakord:
1. Kümne valla veeprojekt –
ettekandja AS Põlva Vesi projektijuht
Kristo Kivisaar.
2. Kanepi lasteaia valmisolekust
algavaks õppeaastaks.
3. Valla 2007. aasta seitsme kuu
eelarve täitmisest.
4. Kanepi valla IV lisaeelarve
vastuvõtmine.
Otsustati suurendada eelarve tulusid
ja kulusid summas 328 980 krooni.
5. Informatsioon kultuurimaja
ehitusest.
6. Vallavara valitsemise korra
täiendamine.
Otsustati täiendada vallavara valitsemise korra § 109 lõige 1 punkt 4 sõnastuses: võõrandatav vara on omandatud peremeheta ehitise hõivamise
teel.
7. Volikogu komisjonide tööst
esimesel poolaastal.
8. Katastriüksuse sihtotstarbe
määramised – ettekanne maanõunik
Aare Platolt.
Otsustati määrata katatriüksuse sihtotstarbed Hainasoo, Mihka, HansiVihtla, Kaku-Hansi, Kuldi 43a ja
Kanni kinnistul.
9. Detailplaneeringu algatamine.
Otsustati algatada Erastvere külas
asuva Ando kinnistu detailplaneering.
Eesmärk maa sihtotstarbe muutmine
kinnistule tankla rajamiseks.
10. Avalduse lahendamine.
Otsustati otsustuskorras müüa Kase
kinnistu Eevi Mõrdile. Vallavalitsusel
määrata hind.
11. Sõreste III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa väljaandmine.
Otsustati anda nõusolek Sõreste III
uuringuruumis geoloogilise uuringu
loa väljaandmiseks.
•Volikogu ettekannetega on
võimalik tutvuda vallavalitsuse
kantseleis.
Väljavõtte koostas
vallasekretär ÕIE PÕDER
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Esimese klassi õpilased koos oma õpetajaga. Pilt on tehtud esimesel koolipäeval
Kanepi gümnaasiumis. Kanepi gümnaasiumis läks sel sügisel esimesse klassi 11 õpilast: Anna-Helena Amon, Katriin Arras, Sven Hallap, Chätliin Kullo, Laur Lilleoja,
Melanie Munski, Risto Mäekink, Linda Rekker, Demi Vaarask, Tarmo Veskemaa,
Anette Veski hakkavad õppima klassijuhataja Helgi Vassilko käe all.
Kanepi gümnaasiumi 10. klassis on nimekirjas 20 õpilast: Kris Adamson, Sandra
Demit‰eva, Roomet Helbre, Signe Hiir, Janar Hiop, Evelin Ivaste, Liisi Jalas, Kent
Joosep, Marko Kelner, Gertrud Kivirand, Karl Klemmer, Merli Koorm, Külliki Luik,
Marleen Moritz, Taire Oja, Maarika Peetsmann, Pirko Pilv, Mari-Liis Pärna, Tuuli
Teever, Märt Torop. Klassijuhataja on Andre Laine.

Turvaliselt kooli!
Esimene koolipäev toob alati
ärevust kõigile, nii õpetajatele,
õpilastele kui ka lastevanematele. Eriti meeldejääv on see
päev neile, kes esmakordselt
kooliteed alustavad.
Lastevanematel tuleb koolijütsidele selgeks teha koolitee ja
selgitada ohte. Mõistlik oleks
lapsega koolitee läbi käia ja tutvuda liiklusoludega. Sõiduteed
peab üldjuhul ületama ülekäigurajal ja veenduma, et autojuht on
ikka eelnevalt jalakäijat märganud. Siinjuures tuletame lastevanematele ja kõikidele täiskasvanutele meelde, et nad oleksid
ise lastele eeskujuks.
Autojuhid peaksid eriti kooli-

aasta alguses arvestama, et väike
laps ei oska veel liiklust vaadelda, näha ohtlikuks muutuda võivat sõidukit või hinnata selle
sõidukiirust. Lastele on väga iseloomulik joostes üle tee minna.
Eriti ohtlik on teele kiirustamine
tee ääres seisvate sõidukite varjust.
Liiklusõnnetuste vältimiseks
tuleb last igal juhul harjutada, et
enne sõiduteele astumist, tuleb
jääda seisma ning veenduda, et
lähenemas pole sõidukeid.
Õige varsti on käes ka sügisene pimedus ja selleks ajaks
tuleb kõikidel jalakäijatel end
varustada helkuriga või muude
helkurvahenditega (riiete või

koolikottide küljes).
Tark lapsevanem on oma lapsele juba selgitanud, et kooli
võetakse kaasa ainult vajaminevaid esemeid. Koduvõtmeid ja
mobiiltelefone ei tohi järelevalveta jätta ning neid tuleks hoida
kindlalt suletavas taskus, kotis
lukustatud sahtlis või kaelapaela
küljes riiete all.
Loodetavasti on paljudele esimesse klassi minejatele eespool
mainitud teadmised juba selged.
Jääb üle soovida rõõmsat ja turvalist kooliteed!
SILVER HINTO,
Põlva politseijaoskonna
vanemkonstaabel

Valminud on Kanepi valla üldplaneeringu eskiislahendus
Kanepi vallavalitsus teatab, et valminud
on Kanepi valla üldplaneeringu eskiislahendus.
Eskiislahenduse avalik arutelu toimub
Kanepi vallavalitsuses (Turu 2, Kanepi)
teisipäeval, 11. septembril kell 16.
Valla üldplaneeringu eskiislahendus on tulemus, milleni on jõutud läbi aktiivse kaasarääkimise planeeringuseminaridel, kus osalesid aktiivselt kodukoha arengust huvitatud vallaelanikud, valla ametnikud ja maakonna spetsialistid. Üldplaneeringu eskiislahenduse avaliku
arutelu eesmärk ongi tutvustada planeerimisprotsessi käigus välja töötatud maakasutuspõhimõtteid ja maakasutuse eskiiskaarti, samuti planeerimisprotsessi osana läbi viidud keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõud.

Eskiislahenduse järgi toimub edasine intensiivsem arendustegevus vallas väljakujunenud
keskustes – Kanepi alevikus, Põlgastes, Erastveres ja Soodomas, kus planeeritakse ka enim
erinevate funktsioonidega maid. Valla hajaasustuses on edaspidigi põhilisteks arengusuundadeks tegelemine põllumajandusega ning puhkemajandusega. Puhkevõimaluste täiendamiseks
ja puhkemajandusega tegelemiseks eeliste loomiseks on vallas ulatuslikult reserveeritud kõikidele kasutatavaid puhkealasid, kergliiklusteid
ning ujumis- ja telkimiskohti. Planeeringus on
suurt tähelepanu pööratud ka sellele, et säiliksid
valla väärtuslik looduskeskkond ja kultuuriväärtuslikud piirkonnad: looduskaitsealad ning
loodusmaastikud, traditsioonilised väljakujunenud külamaastikud ja miljööväärtuslikud piirkonnad.

Planeeringu dokumentide ja kaartidega on
võimalik tutvuda Kanepi vallavalitsuses, samuti vallavalitsuse kodulehel (www.kanepi.ee)
ning planeeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise konsultandi Hendrikson&Ko
koduleheküljel www. hendrikson.ee (valida
avalikud dokumendid/Põlvamaa).
Planeeringu kohta on võimalik saada informatsiooni Kanepi vallavalitsusest (Turu 2,
63101 Kanepi alevik), planeeringu koordinaator
Enn Ruusmaa, tel 797 6315, e-post: enn@kanepi.ee või firmalt Hendrikson & Ko (Raekoja
plats 8, 51004 Tartu), Ann Ideon, tel 740 9802,
e-post: ann@hendrikson.ee.
Kanepi vallavalitsus ootab eskiislahenduse
arutelule kõiki valla elanikke, kes tunnevad
huvi oma koduvalla edasise arengu vastu!

Suvest on sügis saanud, põllult on saagid
salvedesse ja keldritesse kogutud.
Kanepi alevik on täitunud rõõmsate
koolilastega. Turvalist ja teadmisterikast
aastat kõigile, eriti aga esimese klassi õpilastele!
Kooli ja lasteaia elu on hooga käima
läinud, vald on omalt poolt loonud mugavad tingimused hästi õppimiseks.
Teguderohke ja kaunis suvi on minevikuks saanud, palju on toredaid suvemälestusi, mida pikkadel sügis- ja talveõhtutel
meenutada.
Kanepi ajaloos on järjekordne tähtpäev
kätte jõudnud – 425 aastat tagasi Poola
võimude poolt koostatud Tartumaa inventari nimekirjas on kohanimi Kanapieza,
mis tähistab Kanepi esmamainimist. Üritused toimuvad 21. septembril, oodatud on
kõik kanepilased.
Kanepi tuleviku võimalused määrab
suuresti avalikuks aruteluks välja pandud
üldplaneering, ka selleteemalisele kokkusaamisele on oodatud kõik huvilised.
AIVAR LUTS

Teade
Kanepi ajaloo fotonäituse korraldamiseks ootame abi headelt inimestelt, kellel on säilinud fotosid Kanepi
vanemast ajaloost (ümberpildistamiseks).
Info telefon 797 6310, 797 6311
või 506 6567, Aivar Luts.

WiMAX tehnoloogial põhinev
traadita INTERNETI PÜSIÜHENDUS
Kanepi vallas
*Allalaadimiskiirused
alates 256 kbait/s kuni 2 Mbait/s.
*Kuumakse alates 295 kroonist.
*Vajalike seadmete hind 5590 krooni
(võimalik tasuda kahes osas),
lisandub paigaldustasu 990 krooni.
Gilgames Grupp,
tel 5691 0979,
info@gilgames.ee/www.gilgames.ee

425 aastat Kanepi
esmamainimisest
ÜRITUSTE KAVA
Reedel, 21. septembril
Kell 13.15 ausambaplatsi pargis
mälestustahvli avamine:
- Kanepi vallavanem A.Luts
- EELK Kanepi koguduse
õpetaja Margit Lail
Kella 13.30 – 14.30 kirikus
kontsert-aktus:
- Võru praost Urmas Nageli
sõnavõtt
- Poola saatkonna tervitus
- Milvi Hirvlaane Kanepi ajaloost
- Kanepi Gümnaasiumi õpilaste
ettekanded
- E-stuudio kontsert
- Lõpusõnad Margit Laililt

Põlgaste kooli vilistlaste kokkutulek toimub

Kõik on oodatud!

6. oktoobril algusega kell 16 koolimajas.
Oodatud on kõik endised ja praegused töötajad ning vilistlased.

Vallamajas FOTONÄITUS
Kanepi ajaloost

Osavõtumaks kuni 1. oktoobrini on 80 krooni (maksta A. Matteuse nim Haridusseltsi kontole nr 10220054631017),
hiljem 100 krooni. Infot saab koolimajast telefonil 797 3339 või www.polgaste.ee.

Müügil Kanepi kultuurilooline kalender
2007 ja 2008
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Kanepi Teataja

SEPTEMBER 2007

Tähistati Erastvere mõisa 555. ja
Erastvere hooldekodu 81. aastapäeva
Erastvere mõisa esmamainimise 555. aastapäeva tähistati 20. juulil Erastvere hooldekodu eestvõtmisel.
Üritus algas uue kella helinaga Erastvere kabeli kellatornist. Tänujumalateenistuse viisid läbi Kanepi koguduse õpetaja Margit Lail ja Võrumaa
praost Urmas Nagel. Esines
sopran Katre Kõiva, klaveril
saatis Ulla Mölder. Külas olid
Kanepi vallavanem, valla asutuste esindajad ja hooldekodude esindajad mujalt Eestimaalt. Auväärseimaks külaliseks oli kindlasti Erastvere
viimase mõisahärra poeg Gerd
von Ungern-Sternberg Saksamaalt.
Toimus konverents, mida
juhtis Põlva maavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna
juhataja Mare Dreyersdorff.
Sõna võtsid vallavanem Ai-

Erastvere viimase mõisahärra poeg Gerd von
Ungern-Sternberg koos saatjaga Saksamaalt, fotol
vasakul istub Milvi Hirvlaane.
var Luts ja Erastvere hooldekodu direktor Rein Suija.

Erastvere mõisa ajaloost ja
inimestest rääkis hooldekodu

sotsiaalpedagoog Peeter Lail.
Lehekülgi Marie von Ungern-Sternbergi päevaraamatust luges ajaloolane Milvi
Hirvlaane.
Hooldekodu tegevusest kõnelesid sotsiaaltöötaja Ülle
Haan ja psühhiaater Peeter
Jaanson. Ettekannete vahel esinesid hooldekodu taidlejad vanemtegevusjuht Helgi Vasseri
juhendusel.
Hooldekodu sünnipäeva puhul jagati tublidele töötajatele
tänukirju.
Üritusele andis hoogu puhkpilliorkester Kungla Väino
Reppi taktikepi all.
Gerd von Ungern-Sternberg
tänas hooldekodu rahvast austava suhtumise eest oma esivanemate pärandisse. Kohvilauas aeti meeldivalt nii töökui peojuttu.
MARE OJA

425 aastat Kanepi kirjalikust
esmamainimisest Kanapieza külana
Esimesena tõi Kanepi kõige vanema
nime teaduslikule käibele Tartu Ülikooli
professor M. J. Eisen, kes publitseeris
1923. aastal Eesti Kirjanduse Seltsi väljaandes artikli pealkirja all „Kanapää ja
Kanepi”. See kirjutis oli aluseks ka 1925.
aastal Roland Abeli kirjastuse poolt välja
antud raamatukeses „Kanepi”.
M. J. Eisen kirjutab: „Võiks küsida,
miks on sakslased Kanepi Kanapääks
muutnud? Selle peale vastatakse: analoogilisel alusel. Ümbruses leiduvad Otepää,
Kirumpää jne, nende järgi hakkasid sakslased Kanepi asemel Kanapää kirjutama ja
sakslaste järel hiljem mitmed eestlasedki.”
Õpetatud Eesti Seltsi koosolekul, septembris 1922 tutvustati ajaloolist dokumenti,
milles Kanapää nimi esineb. Omal ajal
Varssavis viibides oli professor R. Hausmann hankinud ärakirja Tartu maakonna
inventari nimekirja saksakeelsest tõlkest
„Das Inventar der Starostei Dorpat im
Jahre 1582”. Selles Tartumaa kohtade
nimekirjas leidub Kanapieza külanimena.

Eisen rõhutab, et Tartu vanema inventari nimedel on Poola maik juures. Tartumaa
oli sel ajal Poola valitsuse all ja poolakad
kirjutasid nimesid muidugi mõista oma
keele iseloomu järele painutades. Inventari nimistus märgitud Kanapieza nimi tuletab meelde rahvasuus esinenud nime
Kanapiste.
Kohaliku köstri Raudjala sõnul kutsutud rahvasuus kohta varem Kanepitsi, Kanapitsa. Vastseliina pool nimetatakse vahel koguni Kanepnitsi.
Kanepiste nimekuju tuletab meelde
Sangaste, Urvaste, Kõlleste, Kooraste,
Mägiste, Sõreste, Piigaste, Põlgaste nime.
Võimalik, et aastasadu tagasi Võru pool
Kanep asemel veel Kanap öeldi. Kui öeldi
Kanap, siis on loogiline, miks Poola dokumendis Kanapieza esineb. Kuid a võib
inventari nime teise silpi olla sattunud ka
eksikombel, sest võõramaalased ei pannud
nimede õigekirjutamisele suurt rõhku.
Juba vanemal ajal on kihelkonnas kahesugune nimi tarvitusel olnud: Kanepiste =

Kanepi ja Kanapää. Võrus tarvitab rahvasuu kõneviisi: ma lähe Kanepähä. Kahekujulist nime tarvitati juba vanemal ajal,
tarvitatakse praegugi. Selline oli lühike refereering M. J. Eiseni kirjutatud artiklile.
Võib veel lisada, et 369 aastat tagasi
(1638) on Liivimaa maarevisjoni nimestikus märgitud Piigandi mõisa maa-alal
Kannebkyllo, mis on samuti olnud kasutusel üks Kanepi varasematest nimekujudest Kanapieza kõrval. Kanepi nimi võeti
lõplikult kasutusele 1925. aastal tehtud
rahvaküsitluse alusel.
Augusti esimesel nädalavahetusel Ruusal toimunud võrukeelses Kaika suveülikoolis küsis Tallinna Võrulaste Seltsi kirjamees Hans Kõiv, kas Kanepi on varem
kandnud ka Kanapesa nime. Nimelt olla
tema meie kandist pärit vanaema alati öelnud: „mi läämi/sõidami Kannapessä”. See
oli üllatav tõestus, et veel 19. sajandil teati
Kanapieza – rahvakeeles mugandatud
Kanapesa nime.

Liikumise Kodukant
külapäevad Põlgastes
ja Soodamal
Laulusalm ütleb: ,,Eestimaa, mu sünnimaa, kuni Su küla
elab, elad Sina ka…”
Traditsiooniks on kujunenud Põlgaste paikkonna elanike
südasuvised kokkusaamised, et ühendada põlvkondi, olla
koos sõprade ja tuttavatega.
7. juulil toimus Põlgaste perepäev, kus kõik huvilised said
osaleda spordivõistlustel. Aktiivsemad auhinnakütid olid
lapsed ja noored. Sitkema mehe tiitli pälvis Harri Harsija. Au
ja kiitus ka noortele tugevatele meestele (Einar, Marek, Tarmo
ja Priit), kes pakkusid publikule meeldiva elamuse.
Spordiprogrammi lõppedes vaadati koos mängufilmi
„Kevade” ja dokumentaalfilmi Kalevi kolhoosist.
Ansambliga H.A.A.G. lustiti Põlgaste laululaval varajaste
hommikutundideni.
14. juulil toimus Soodoma kodukandipäev.
Külakeskuses oli avatud käsitöönäitus, mida külastajad
väga kiitsid. Tuhat tänu nobenäppudele!
Vihmasadu ei seganud Soodoma spordilembeseid osalejaid. Kuulati Põlgaste kultuurimaja isetegevuslaste kontserti.
Selle lõppedes keerutati jalga ansambli Sulatsõ saatel.
Suur tänu külapäevadel teenindanud osaühingule ja Heli
Visnapuule. Südamlik tänu meeldiva koostöö eest kõikidele
abilistele ja külapäevadest osavõtjatele!
Uute kohtumisteni juba järgmisel suvel!
Korralduskomisjon

Pildil meeleolukas hetk Põlgaste külapeolt.

Õpilaste ilus käsitöö oli
uudistamist väärt
Koolinoorte laulu- ja tantsupeo ajal oli Tallinnas Eesti näituste Sinises Paviljonis väljas üleriigiline õpilastööde näitus
,,Õuepuu”. Põlva maakonna ekspositsioonis oli vaadata kuus
tööd Kanepi Gümnaasiumist. Silmapaistval kohal oli Helina
Ziugandi tikanditega hame, väga imetleti Signe Ladva roositud sõrmkindaid. Egle Rüütli ja Hip Kõivu värvikad kaltsutehnikas õlakotid jäid silma erilisuse poolest. Steven Kongo
palkmaja maketti filmisid ka ETV kaameramehed.

MILVI HIRVLAANE,
ajaloolane

Käsitööõpetaja ELE KÕIV

555 aastat Erastvere mõisa esmamainimisest
Erastvere mõis on varem kandnud nimetusi
Erbstfer, Errestfer. Esmakordsest mainitakse
mõisa 1452. aastal selle müügidokumendis: Tartu/Dorpati piiskop Bartholomäus müüs mõisa
mõlemad osad (Erbstfer 50 adramaad Odenpäh ja
Kaghelan 2 adramaad Põlwe) enda, oma vendade
ja venna Heinrichi lese von Sawijerwe nimel Johann Soyele e Zoegele. 1546.a oli mõis piiskopliku nõuniku Johann Zöge omand, talle kuulusid
veel Kooraste, Kuuste, Urvaste mõis ning Koorvere ja Kiidjärve küla. Ta pärandas mõisad oma
pojale hauptman Jürgen Zögele. Viimane Zögedest Erastvere mõisa omanik oli ülemleitnant
Joachim Friedrich Zöge, kes oli abielus Helene
von Horniga. 1642. a Joachim Zöge suri ja lesk
Helene abiellus rittmeister Magnus Nierothiga,
kes pärast abikaasa surma 1656.a pärandas Erastvere ja Kooraste mõisad kasutütrele Helene
Zögele, kes abiellus Otto (VI) von Ungerniga.
Teine kasutütar Anna Margarethe v Zöge sai
kaasavaraks Urvaste mõisa kui abiellus kapten
Reinhold Wrangelliga Andja mõisast. Erastvere
ja Kooraste mõisad on kuulunud 351 aastat tagasi
kuni mõisate riigistamiseni von Ungern-Sternbergide perekonna Ungru-Erastvere liinile. Ungern-Sternbergidele on kuulunud mõisad Kanepi
kihelkonnas: Erastvere alates aastast 1656, Kooraste 1656, Karste 1793, Kaagvere 1816, VanaPiigandi 1813, Heisri 1813, Jõksi ja Mürga 1843
ja Valgjärve 1891.
Erastvere mõisale kuulus 20 vakamaad õuemaad, 650 vakamaad põllumaad, 398 vakamaad
niitusid, 350 vakamaad karjamaad, kõik kokku
1418 vakamaad ja 4811 vakamaad metsa, kokku
6229 vakamaad, kõlbmatut maad oli 544 vakamaad, kõik kokku moodustas 6773 vakamaad.
Marie Anna Eugenie von Ungern-Sternbergi käsikirjaline päevik „Mein Leben – Minu elu” kirjeldab Erastvere mõisa kui lapsepõlve paradiisi.
Ta isa August Paul (III) Adolph Sternberg (mae-

tud enda rajatud Erastvere perekonnakalmistule),
oli üks neist, kes Erastvere mõisa arendamiseks
kõige rohkem ära tegi. Erastvere mõisa vana puidust ühekorruseline härrastemaja 764 m2 suurune
hoone ehitati Marie vanaisa Paul I Adolf Gottliebi ajal aastal 1800. Marie märgib, et Erastvere
mõisa puidust härrastemaja oli ehitatud tema isa
sünniaastal 1816. Peres oli 6 last. Härrastemajas
oli 18 tuba, lisaks neile majapidamisruumid, suur
kahekorruseline veranda. Maja järvepoolsel küljel seisis roosipeenardesse uppuv klaastrepp. Lai
pärnaallee kulges mööda järve kallast. Järve
ääres, Marie toa akna all oli pärnasaal, kus 8 hiiglaslikku pärna olid tema isa ja tema 7 õe-venna
järgi nimetatud. Pargi sissekäigu juures kasvasid
nulud, mille vanemad olid istutanud laste sündimisel. Marie mäletab, et isa eriline hoolitsus ja
armastus kuulus metsale, igal aastal istutati 40-50
000 uut puud.
Isa oli oma hariduse saanud Tartu ülikoolis.
Härrastemaja ees oli suur muruplats, kuhu olid
istutatud suured põõsad, seal olid ka lilled. Kaks
suurt saarepuud, nende all lipumast, majast eespool kaks suurelehelist ameerika pärna, viinamarjade kasvuhoone ja üks 1806. aastal istutatud
vana kask, mille all oli suur ümmargune söögilaud. Selle kase okstel ronides veetsid lapsed
tunde. Maja suure veranda ees seisis kaks kiviposti, neist ühele oli märgitud aastaarv 1859.
Üheksa kiviastet viisid trepist üles. Külmas
eesruumis asus igivana riidekapp. Ühe poolega
uks viis väiksesse sooja eestuppa. Vasakul oli piljardilaud, hiljem raamatukogu. Sealt sai ka klaastrepile.
Alumisel korrusel eestoast paremal asus suur
saal, mis läbis tervet maja. Mööbel oli paigutatud
vanamoodsalt seinte äärde. Keskpäeval ja õhtuti
oli majas Marie järgi palju rahvast, palju räägiti
ka poliitikast. Teetoas akna all oli Marie ema
Alexandrine lemmikkoht: väikese mahagonist

lauakesega nurgake neljale persoonile: kaks tugitooli ja väike sohva. Teetoas seisis suur klaaskapp, mis oli laste jaoks tõeline imedepaik. Sinna
olid pandud klaasid, portselan, igasugused vaasid, tassid, pärlmutrist karp, pokaalid jne.
Marie heidab pilgu ka piltidele, mis seintel rippusid. Pildid olid vanavanematest, vanaisa venna
Franzu poolt maalitud, kolm pilti pastellid.
Seintel rippusid uhked õlimaalid esivanematest
(Gustav Johann ja Gertrud Christine v Richter).
Marie ajal rippusid seintel ka teised suguvõsa pildid. Pilku püüdis marmorist skulptuurigrupp kahest Sixtina inglist kujur August Weitzenbergilt.
Söögituba oma seinakappidega, ühe igivana
vürtside kapiga, mille ema oli väga ammuses
nooruses päranduseks saanud, üks vana klapplaud akna all, see võlus Mariet heade mälestustega kallitest külalistest.
Marie märgib, et ta ei olnud kulinaarselt eriti
nõudlik, kuid talle meenusid alati soojad köömnekuklid, forellid, vähid, kivipuravikud pargist,
lugematud melonid oma kasvuhoonest, maasikamäed, mis kõik olid alati söömiseks olemas.
Lugematud faasanid, tedred, jänesed ja muud
jahiloomad olid alati sügisel söögilaual. Marie
viib meid hoone teise tiiba ja avab ukse, kus oli
tookord sinine- ehk lastetuba, kus seisis iga lapse
kapikene erineva kaunistusega. Toas oli kapp
lauanõude ja vürtsidega. Sinises toas oli ka Marie
ja Lucie kirjutuslaud. Ta meenutab, et mõisas
töötasid tookord tõelised kunst-tislerid nagu Weizenberg ja Hektor. Ema rõõmustas lapsi jõuludevõi sünnipäeva puhul sellega, et tellis nende
meistrite poolt valmistatud unikaalset mööblit,
mis võeti hiljem kodunt lahkudes kaasa. Veel oli
lastetoas üks imeilus tõeliselt suur kiikhobu,
mida kutsuti isa ratsahobuse järgi Lordiks, selle
viis vend Osvald Viljandisse kaasa.
Hoovipoolses osas asus papa Paul Adolphi
riietusruum-kabinet, kus seina ääres seisid suured

raamatukapid, see oli ka tema kirjutustuba.
Isa tuba oli pühapaik laste jaoks – suur nahkne
kanapee, kõikjal mitmesugused vanad perekonnafotod ja pildid Itaalia vaadetega. Suur kirjutuspult, kahes seinas kapikesed täidetud dokumentide ja väärtuslike vanade käsikirjadega. Akna all
seisis suur kirjutuslaud mitmesuguste piltidega,
margisahtlid ja sahtlid väikeste asjade jaoks.
Paremal pool laual lebasid kirjapaberid ja suled.
Tagapool kirjutuslauda seisis suur nelinurkne ajalehtede laud, mille juures suures tugitoolis isa
oma armast „Kölnerit" lehitses.
Kamina juures armastas ema õhtuti koos lastega tule paistel istuda.
Teisel pool suurt ja laia koridori oli ruumikas
sahver, kus seisid mee- ja siirupipotid, värske leib
ja kuivatatud puuviljad. Juurdeehituse teisel korrusel olid poiste ja õpetaja toad, hiljem 4 külalistuba. Keldri osas oli 10 suurt ruumi. Sahvri kõrval asusid toad, kus elasid virtinad, toatüdrukud
ja oli puhveti ettevalmistustuba.
Kauni pargivaatega saali vasakus tiivas oli teetoa kõrval vanemate magamistuba, lihtne ja kena,
jagatud sirmi ning kahe kummuti ja kapiga kaheks. Akna all oli vana õmbluslaud, keskel ema
riietusruum ja teisel pool kirjutuslaud, kus ema
palju tunde päevas veetis. Selle laua ääres õppisid
lapsed lugema Kuke-ABC raamatu – aabitsa
järgi. Oma suurte lõikekääridega armastas ta neile tähti näidata. Kirjutuslaua kohalt läks küljeuks
lastetuppa. Seal oli kahe konksu küljes väike kiik.
Tuba oli lihtne, ühe aknaga. Toas seisis suur kapp
ja vana kummut, millel olevad messingist lõvi
peakujud viis Marie Viljandisse kaasa. Kõrge lävi
ja väike uks viisid söögituppa. Suur vana inglise
kell lõi aega. Marie kirjutas: „Ah kui tihti kujutan
sind, auväärne vana sõbratar, igal pühapäeval
kõlamas. Kõik pidid sinu vile järgi tantsima!”
MILVI HIRVLAANE
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Malevasuvi lõpetati edukalt

Esmakordselt oli Kanepi rahval võimalus vaadata
tantsijate esinemisi kirikuesisel platsil. Idee tänavatel tantsida on pärit mujalt, kuid õnnestus ka Kanepis hästi. Tantsimise päeval oli kohal 15 rühma
paarisaja tantsijaga. Eakate rühmad Tallinnast,
Soomest, Lätist, Savernast ja kolm rühma Kanepist
olid juba eelnevatel päevadel kultuurimajas koos
tantsinud. Noorterühmad Tallinnast, Põlvast,
Võrust, Tartust, Kanepist olid tantsulaagris Jõksi
järve ääres. Kokku saadi ja tantsiti 19. juuli
pärastlõunal Kanepi peatänaval.
Pildil tantsib Kanepi naisrühm Kanapää keerutajad.

Tantsulaager lõppes
menukalt etendusega
„Jää ellu!”

Tänavune malevasuvi lõppes Kanepi
õpilasmalevale väga edukalt.
Kolmepäevane Põlvamaa malevarühmade kokkutulek toimus traditsiooniliselt Saarjärve ääres.
Esmakordselt õnnestus meil Põlvamaa õpilasmalevate kokkutulekul esikoht võita. Maakondlik võit andis omakorda võimaluse osaleda Pilistveres õpilasmalevate vabariiklikul kokkutulekul,
kus ühtlasi tähistati õpilasmalevate loomise 40. aastapäeva.
Malevlased töötasid neli tundi päevas
ja said seejärel ka aktiivselt puhata. Töötati enamasti heakorratöödel kalmistul,
ja pargis.
Pärastlõunase aja täitsid sportmängud, kunstiharrastused ja ettevalmistus
kokkutulekul esinemiseks. Külastasime
Otepää seiklusparki ja veetsime mõnusalt aega Mesipuu talus, kus tegime
lähemalt tutvust talutöödega.
Sel suvel töötas meil kolm malevarühma, kokku 60 noort. Põlgastes oli
rühmajuht Eha Sööt, Kanepis olid
juhendajad Mari Rüütli, Andre Laine ja
Annika Ladva.

Kanepi õpilasmalev koos vallavanem Aivar Lutsuga.
Täname toetajaid: Kanepi vallavalitsust, Põlvamaa lastekaitse ühingut, Põl-

Põlvamaa noortekeskuste
suvepäevad Verioral
Esimesed Põlvamaa noortekeskuste
suvepäevad toimusid 11. ja 12. augustil
Verioral. Idee tekkis Kanepi ja Veriora
noorte tihedast koostööst. Järgmised suvepäevad on Kanepi noortekeskuse korraldada.
Verioral esindasid meie noori Karoliine Lail, Simona Sulbi, Kai Koorm,
Mari Rüütli, Tõnis Tagel, Lauri Konsa,
Tanel Pettai, Kris Adamson, Jarmo
Kälvijäinen.
Suvepäevad avas Veriora vallavanem
Enel Liin. Tervitama oli tulnud Põlva
maavalitsuse noorsootöö spetsialist Heido Sinivee.
Noortekeskused tutvustasid end, esimesel õhtul pakkus iga noortekeskus
omalt poolt midagi põnevat: tantsiti,
tehti plakateid, mängiti seltskondlikke
mänge, oli disko. Teisel päeval sisustas
aega Põlva matkaklubi ja noored said
oma võimeid proovile panna vee kohal
ja vee peal.
Kanepi noorte osalemist suvepäevadel toetasid Põlvamaa ANK ja Põlvamaa tervisenõukogu.

17. juuli hommikul kogunes sadakond noort kogu LõunaEestist Kanepi gümnaasiumi õuele. Noored lõid lahti lipud,
loosungid ja ühises rongkäigus mindi läbi alevi neljaks päevaks Jõksi järve äärde tantsulaagrisse.
Juba esimesel päeval leidsime uusi tuttavaid ja juttu jätkus
kauemaks, ka öörahu ajaks. Aga päevad olid väga tihedad,
tantsisime palju, õppisime uusi tantse ja harjutasime liikumist
etenduseks.
Kuna ilmad olid ilusad ja järv sealsamas, käisime iga päev
mitu korda ujumas. Tantsijatele oli järve äärde ehitatud ka ajutine saun, kus pesta sai. Õhtuti mängis muusika ja võisime
lisaks päevasele tantsimisele veel hilisööni tantsida, ja tantsijaid oli palju!
Tantsulaager lõppes tantsuetendusega „Jää ellu!”. Vaatama
oli tulnud väga palju inimesi.
Meile plaksutati ja ma nägin tantsijate silmis pisaraid. Kõik
oli väga tore, saime uue kogemuse võrra rikkamaks ja kõigil
oli kahju lahku minna. Me suhtleme ka edaspidi oma uute
sõpradega. Vaata internetis: http://www.orkut.com/community.aspx?cmm=36387276, kuhu soovijad said muljeid etendusest kirjutada.
Kõigile osalejatele meeldis laager ja etenduses osalemine
väga. Kõik oli super! Uute kohtumisteni! Aitäh Andrele ja
tema tiimile, aitäh kõigile noortele!
Kea Koorm,
11. klassi õpilane

vamaa Partnerluskogu, Mesipuu talu.
ANNIKA LADVA

Kanepi noored Verioral.

Noorteesindus käis suvel Saksamaal

Üks ootamatu fakt Kanepi
Piimaühingu kohta
Järvamaal augustis toimunud üleriigilisel kodu-uurijate
kokkutulekul ekskursioonil käies külastas Milvi Hirvlaane
Imaveres asuvat Eesti piimandusmuuseumi. Väljapaneku hulgas oli ka kaks huvitavat eksponaati Kanepi Piimaühingu
kohta. Üks neist oli 1937. aastal toimunud XI vabariikliku võivõistluse tunnistus. Sellel võistlusel osales 135 piimatalitust,
esimesele kohale tuli Kanepi piimatööstus 12,1 palliga, meier
J. Johanson. Teine oli kuldkirjas valgest marmorist mälestustahvel allkorrusel muuseumi sissekäigu juures:
,,Kanepi Piimaühingule. Berliinis 20. augustil 1937. aastal
korraldatud esimesel rahvusvahelisel võivõistlusel saavutas
Eesti suure edu. Selleks aitas kaasa teie ühing oma võiga
võistlusest osa võttes. Teile sügavaim tänu. P.K. Võieksport.”

Augustikuus osales kümneliikmeline Põlvamaa esindus Saksamaal Bad Segebergis
demokraatiaprojektis
„Me & you & the EU”.
Lisaks Eesti ja Saksa noortele olid Saksamaal noored
Poolast, Iirimaalt ja Ukrainast. Kanepist osalesid Annika Ladva, Mihkel Pihl ja
Indrek Korela.
Koos veetsime kümme teguderohket päeva. Projekti
eelkohtumisel käisid noortejuhid juba juunis, pandi paika
tegevuskava. Kõigi õhtute sisustamine oli osalevate riikide vahel ära jagatud. Koos
õpiti tantse, peeti stiilipidu,
lauldi ja mängiti seltskondlikke mänge.
Enamus programmist toimus seminarivormis, käsitleti
selliseid teemasid nagu poliitilise süsteemi võrdlus omal
maal ja Euroopa Liidus, võrreldi eri maade noorte probleeme, arutleti noorte õiguste
üle, käsitleti pikalt sõnavabaduse teemat, tutvuti iga maa
noortekogude süsteemiga,
töötati välja mõned noortele

Põlvamaa noorte esindus Saksamaal Berliinis.
suunatud programmid ja
mängiti need läbi.
Õppereisid toimusid Berliini ja Hamburgi, tutvusime

vaatamisväärsustega, Hamburgis külastasime ka ööklubi.

ANNIKA LADVA
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Vastsündinud vallakodanikud
Kiirelt kasva ja harjuda püüa iga maailma imega.
Elu ise sind endasse hüüab uue ilusa nimega.
Liia ja Mardi perre Soodoma külas
sündis 28. juulil poeg

,,Kanepi Streetballi” võitis
Sumros Grupp

Põlgaste kultuurimajas
6. oktoobril kell 21
diskoõhtu noortele.
DJ Tiit Uibusaar.

Mait Vestrik

Pääse 25 krooni.

Katrin Koopi perre Peetrimõisa külas
sündis 29. juunil poeg

19. oktoobril kell 21
hooaja avapidu.

Marten Koop

Tantsule kutsub ansambel

Õnne ja tervist lastele ja vanematele!

Kondor Mulgimaalt.
Pääse 35 krooni.

Veedame koos mõnusa
sügisõhtu!

Õnnitleme
juubilare ja eakaid
sünnipäevalapsi!
Kaunimad õied,
mis sügis saab luua,
tahame Sinule täna kõik tuua.
Põimida neisse särava päikese,
õnnesoovi nii suure kui väikese.

100

75

Koidula Plato
17.09. Heisri küla

Enno Kikas
2.09. Karste küla

Hilda Kobakene
22.09. Piigandi küla

Reet Karu
2.09. Hurmi küla
Laine Jalas
6.09. Kanepi alevik
Aino Pärna
7.09. Kanepi alevik
Boriss Vorotilov
10.09. Erastvere HK
Lembit Adamson
13.09. Varbuse küla
Helve Salomon
18.09. Põlgaste küla
Eevi Lepistu
21.09. Erastvere küla
Milvi Elemaa
21.09. Erastvere HK
Maika Koger
22.09. Kanepi alevik

95
94

Valter Rätsep
14.09. Jõksi küla
Hilda Ruus
30.09. Põlgaste küla

88

Armilda Vasser
10.09. Sõreste küla
Helje Ehasalu
24.09. Heisri küla

87

Perenije Kets
29.09. Soodoma küla

86

Harald Silgo
20.09. Erastvere HK

84

Aini-Megate Asi
29.09. Hurmi küla

83

Laine Plado
22.09. Piigandi küla

82

Meeta Leidar
4.09. Karste küla
Hilja Eespäev
11.09. Karste küla
Voldemar Haugas
14.09. Kanepi alevik

81

Edgar Ladva
8.09. Kooraste küla

80

70

65

Elvi Seeme
4.09. Koigera küla
Volli Vaher
10.09. Kanepi alevik
Luule Väär
21.09. Kanepi alevik
Arne Maiste
29.09. Erastvere küla

21. juulil toimus Kanepis neljandat korda tänavakorvpalliturniir.
19aastaste ja vanemate vanusegrupis
osales üheksa meeskonda. Poolfinaalis olid
vastamisi Teps Air ja KK Paber. Seisuga
11:7 võitis Tartu meeskond Teps Air. Teisest poolfinaalpaarist sai Teps Air endale
vastaseks Kanepi oma meeskonna Sumros
Grupp, kes alistas KK Räpina Kotkad seisuga 12:2. Kolmanda-neljanda koha mängus kohtusid KK Räpina Kotkad ja KK
Paber, peale jäi KK Räpina Kotkad seisuga
12:8.
Finaalmäng oli väga jõuline ja Teps Air
suutis saavutada vaid ühe punkti Sumros
Grupi 9 vastu.
Neljanda ,,Kanepi Streetballi” võitis
Sumros Grupp koosseisus Allan Ehte, Helikar Haabma, Helari Haabma, Anari Miil.
Teise koha sai Teps Air kooseseisus Sven
Kukemelk, Allar Velleramm, Timo Oja.
Kolmanda koha KK Räpina Kotkad kooseisus Kaido Salomon, Elikar Külv, Priit
Kirotar, Joosep Sibul.
Parima mängija karika võitis Allan Ehte.
15–18aastaste vanusegrupis osales vaid
kaks meeskonda ja sama palju meeskondi

oli ka kõige nooremas vanusegrupis –
14aastased ja nooremad. Need kaks vanusegruppi mängisid koos, kuid võitjaid arvestati eraldi.
15–18aastastest saavutas esikoha meeskond SK Verko kooseisus Priidik Purge,
Joosep Sibul, Markko Hellat ja Ragnar
Lõhmus.
Teiseks jäi Karla Tiim koosseisus KarlMadis Kukk, Kris Adamson, Tanel Hiir ja
Allar Muuga.
14aastaste ja nooremate grupis saavutas
esikoha Parksepa Spordiklubi/Võru koosseisus Tanel Treial, Taavi Leok, Rasmus
Kolling ja Andres Org.
Teiseks jäi meeskond Kanepi kooseisus
Gerald Kivirand, Taimar Hiir ja Kristjan
Siimann.
Üritus sai teoks tänu sponsoritele:
Kanepi vald, Syrus Rally Klubi, Aid ja
Kodo, Kuup3, Arke Lihatööstus, OÜ
Esveko Trade, cottage.ee, AleCoq, OÜ Mini Hiire Ärid, OÜ Kanepi Aiand,
wwWärav, Tammiku Pubi, streetball.ee.
Kohtume järgmisel suvel!
MARTIN LUTS,
korraldaja

Kanepi valla külade
uued posti
sihtnumbrid
Erastvere küla
Heisri küla
Hino küla
Hurmi küla
Jõgehara küla
Jõksi küla
Kaagna küla
Kaagvere küla
Kanepi alevik
Karste küla
Koigera küla
Kooraste küla
Lauri küla
Magari küla
Närapää küla
Peetrimõisa küla
Piigandi küla
Põlgaste küla
Rebaste küla
Soodoma küla
Sõreste küla
Varbuse küla

63105
63106
63107
63108
63109
63110
63111
63103
63 101
63112
63113
63114
63115
63116
63117
63118
63119
63123
63120
63124
63121
63122

Rehepapi seitse ametit Mesipuu talus

60

Toomas Põder
2.09. Kanepi alevik
Vambola Siidra
18.09. Hino Küla
Kalju Paidra
18.09. Kanepi alevik
Ljubov Ploom
19.09. Karste küla
Andres Sikk
23.09. Erastvere küla
Raul Aamisepp
25.09. Karste küla

Arnold Rull
1.09. Peetrimõisa küla
Ellen Vallimäe
2.09. Hurmi küla
Helja Sool
14.09. Jõgehara küla
Soovime tugevat tervist ja jõudu
edaspidiseks kõikidele sünnipäevalastele!

Mesipuu talus korraldati neljandat korda
talupäeva, kus toimetati esivanemate
kommete järgi. Seekordsed talutööd, mida rahvale näidati olid viljalõikus, rehepeks, laastulöömine, laastukatuse panek,
meevurritamine, lehmale ,,pediküüri” tegemine (sõrgade lõikamine), koore- ja või
valmistamine, lambapügamine, küpsetamine maa sees jpm.
Uudsena oli rõhk tänavu naiste töödel:
pesupesemine ,,lipega” (tuhaleelisega),
kodune seebikeetmine, ketramine, kangakudumine, villa vanutamine. Eriti huvitav
oli kedervarrega koera villast lõnga keerutamine.
Lapsed said koduloomi ja -linde näha, jänkupoegi sülle võtta, hobusele pai teha,
ratsa ja kaarikuga sõita. Õhtul esinesid
isetegevuslased ja oli simman. Huvilisi tuli
seekord kokku tuhande ringis.
Tiiu Leppikuse fotod

KANEPI VALLAVOLIKOGU
ja VALLAVALITSUS

MÄLESTAME
AMANDA
FEIGENBAUM
18.08.1929–3.07.2007
Sõreste küla
VIKTOR ILVES
2.01.1922–13.07.2007
Närapää küla
THEODOR ZIUGMANN
4.06.1929–19.07.2007
Soodoma küla
VIKTOR VAHESAAR
6.09.1929–27.07.2007
Kanepi alevik
AINO PALL
29.07.1934–19.08.2007
Põlgaste küla

KANEPI TEATAJA

MATI UDER
11.01.1953–9.08.2007
Kanepi alevik
LINDA VINK
2.08.1920–15.08.2007
Kanepi alevik
HELJU PÕDER
27.05.1923–23.08.2007
Jõgehara küla
VALTER KÕIV
4.09.1923–27.08.2007
Erastvere küla
ANDRUS KIRSIPUU
22.07.1957–27.08.2007
Rebaste küla

Järgmine Kanepi Teataja ilmub oktoobris 2007. Tänan kõiki abilisi.
Artikleid ootan vallamajja või e-posti aadressil: kanepi.teataja@mail.ee, Tiiu Leppikus.

Kanepi vallavalitsuse ja volikogu ajaleht.
Toimetuse aadress: Turu 2, Kanepi alevik , 63101 Põlvamaa. Koostaja Tiiu Leppikus, tel 797 6312, 797 6323. Kirjastanud AS Võru Teataja, pk 1, 65602 Võru.

