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KANEPI TEATAJA
Mai 2008

Hind 2 krooni

Vallavolikogu 24. aprilli istung
Päevakord:
1. Lapsehoiuteenuse kasutamise korra kinnitamine.
(määrus nr 14, tekst lisas*)
2. Valla üldplaneeringu vastuvõtmine.
Otsustati võtta vastu Kanepi vallavolikogu 20.04.
2006. a määrusega nr 18 algatatud ja konsultatsioonifirma Hendrikson&Ko koostatud Kanepi valla
üldplaneering.
3. Informatsioon valla laada ettevalmistuse kohta.
4. Informatsioon kevadiste heakorratööde kohta.
5. Informatsioon kümne valla veeprojekti kohta.
6. Vallavanema puhkusele lubamine.
Otsustati lubada vallavanem Aivar Luts puhkusele
5.–27. maini ja 7.–29. juulini.
7. Katastriüksuse sihtotstarbe määramised. Otsustati
määrata Põhja ja Kaasiku kinnistu sihtotstarbed.
8. Vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusse saajate
nimekirja kinnitamine.
Otsustati kinnitada vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusse saajate nimekiri.
9. Konkursi- ja oksjonikomisjonide moodustamine.
Otsustati moodustada konkursikomisjon, kuhu kuuluvad volikogu liikmed ja vallasekretär, ning oksjonikomisjon koosseisus Urmas Kivirand, Olev Pärna,
Kalev Kongo, Priit Kask, Laine Kool ja Õie Põder.
10. Aasa kinnistu detailplaneeringu kehtestamine.
Otsustati kehtestada Aasa kinnistu detailplaneering.
11. Rätsepa kinnistu detailplaneeringu kehtestamine. Otsustati kehtestada detailplaneering.
12. Maa munitsipaalomandisse taotlemise algatamine.
Otsustati taotleda Kanepi Mäe ja Ala kalmistu,
Hurmi puurkaevu, Põlgaste biotiikide, Kooli 13c
puurkaevu, Tehnika 19a puurkaevu ja Kooli 17b
biopuhasti alune ja seda teenindav maa munitsipaalomandisse.
13. Kanepi seltsimaja põhimääruse arutamine. Otsustati arutada päevakorrapunkti järgmises volikogus.
Vallasekretär ÕIE PÕDER
Lisa*:

Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse
rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise
kord (määrus nr 14).
Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 126
lõike 1 ja 4 alusel ning kohaliku omavalitsuse korralduse
seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 alusel.

§ 1. Üldsätted
1. Käesolev kord sätestab riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise
Kanepi vallas.
2. Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse vahendite ülejääki kasutatakse raske või sügava puudega laste ja
nende peredega seotud sotsiaalteenuste osutamiseks ning arendamiseks.
3. Eelarveaasta lõpuks kasutamata rahaliste vahendite ülejääk kantakse järgmise eelarveaasta vallaeelarvesse raske või sügava puudega laste ja nende
peredega seotud sotsiaalteenuste osutamiseks ning
arendamiseks.
§ 2. Rahaliste vahendite kasutamise kord
1. Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejääki võib kasutatada raske või sügava
puudega lastele ja nende peredega seotud alljärgnevate teenuste korraldamiseks ning arendamiseks:
1. lastele koolivaheaja laagrite korraldamiseks;
2. lastele isikliku abistaja ja tugiisiku teenuse korraldamiseks;
3. laste intervallhoolduse korraldamiseks;
4. laste ja nende perede nõustamise korraldamiseks;
5. lastele lapsehoiuteenuse osutajatele koolituse
korraldamiseks;
6. lastele rehabilitatsiooniteenusteks ja nendega
seotud kulutusteks;
7. lastele transporditeenuse osutamiseks;
8. lastele osutatavate teiste sotsiaalteenuste arendamiseks või ostmiseks.
§ 3. Rahaliste vahendite taotlemine
1. Rahaliste vahendite taotlejal tuleb esitada valla
sotsiaalkomisjonile avaldus, millele on lisatud lapse
isikut tõendava dokumendi (või sünnitunnistuse)
koopia, arstliku ekspertiisi otsuse koopia puude raskusastme kohta ning kuludokumendid sotsiaalteenuste kasutamise kohta.
2. Teenuste eest tasumise otsustab vallavalitsus sotsiaalkomisjoni ettepanekul korraldusega.
§ 4. Arvestuse pidamine
Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamist korraldab ja kasutamise üle
peab arvestust Kanepi Vallavalitsus.
§ 5. Määruse jõustumine
Määrus jõustub 28. aprillil 2008.
AADU JÕGIAAS,
volikogu aseesimees

Vallavalitsuse ja volikogu ajaleht

Euroametnikud käisid
Kanepi gümnaasiumis

Eurokülalised Kanepi gümnaasiumis vestlusringis.
8. mail olid Kanepi gümnaasiumis Euroopa Liidu hariduskomisjoni
ARIONi
projekti liikmed Inglismaalt,
Prantsusmaalt, Saksamaalt,
Itaaliast, Poolast, Hispaaniast, Rumeeniast ja Norrast.
Külalisi oli haridusametnikest koolidirektoriteni, näiteks Itaaliat esindas väikese
maakooli direktor Sitsiiliast.
Eesmärgiks oli tutvuda
Eestimaa hariduselu korraldusega ja saada ülevaate sisehindamise süsteemist. Kanepi gümnaasiumi õpetajad
on direktor Merike Kaste juhendusel tegelnud selle teemaga kümmekond aastat.
Pikema ettekande kooli
sise- ja välishindamisest tegid direktor Merike Kaste
ning haridus- ja teadusministeeriumi koolikorralduse

osakonna kuraator Ene-Mall
Vernik-Tuubel, kes on ühtlasi Kanepi kooli nõunik.
Külalistele tutvustati kooli. Giidideks olid õpilased
Ragnar Ziugand ja Nigol
Kaste 12. klassist, Egle
Rüütli, Hip Kõiv ja Joonas
Tagel 11. klassist ning Roomet Helbre, Marleen Moritz
ja Gertrud Kivirand 10. klassist. Kooli muuseumis rääkisid õpilased kooli ajaloost ja
õppetööst. Külalised tutvusid õpilastööde näitusega ja
neile anti ka pooletunnine
kontsert, kus esinesid lauljad
ning Andre Laine tantsurühmad. Külalised olid vaimustatud meie õpilaste vabast ja
julgest esinemisest, heast
inglise keele oskusest ning
õpetajate ja õpilaste sõbralikest suhetest.

Vestlusringis oli külalistel
palju küsimusi koolielu korralduse kohta. Neile vastasid
peale ettekandjate ka õpilased ja õpetajad. Külalised
huvitusid ka arenguvestlustest, õpilaste ja õpetajate
koostööst ning huvitegevusest, sest paljudes riikides
tegelevad õpilased huvitegevusega vaid selleks loodud
huvikoolides ja -keskustes
vanemate kulul.
Vestlusringi juhatas inglise keele õpetaja Merike
Luts. Külalised olid Kanepi
gümnaasiumis kogu koolipäeva ja sõitsid edasi Moostesse mõisakooli vaatama.
TIIU LEPPIKUS,
Kanepi gümnaasiumi
õpetaja

Nr 5 (49)
Vallavanema veerg

Hea vallarahvas!
Vallas on kevadiselt töine aeg.
Tänan kõiki, kes osalesid koristustöödel. Vallas ringi sõites on näha, kuidas
Kanepi vald muutub järjest hoolitsetumaks ja kaunimaks. Tänan ka kõiki neid
häid inimesi, kes meie perele tuleõnnetuse pärast kaasa tundsid ja meid igati on
aidanud. Õnnetus ei hüüa tulles ja seekord
juhtus see meie perega. Kindel plaan on,
et ehitame maja uuesti üles, seni elame
korteris edasi.
Vallavalitsuse selle suve plaanidest.
Palju muret on tekitanud valla elanikele vee kvaliteet. Praegu on käsil Kanepi
gümnaasiumi puurkaevu renoveerimine
ja sinna veepuhastusseadmete paigaldamine. See on kogu valla joogivee kvaliteedi parandamisel esimene etapp. Loodame, et aasta lõpuks on kõik puurkaevud
veepuhastusseadmetega varustatud.
,,Kaevutee” projektiga eraldati Põlvamaale kaks miljonit krooni. See raha on
veel jagamata. Meie vallas laekus 40 taotlust, taotlejatega võetakse ühendust.
Maikuu jooksul lõpetatakse tööd Kanepi gümnaasiumi siseõue ümberkujundamisel.
Suve jooksul saab Kanepi gümnaasiumi staadion uue piirdeaia, et spordiväljakul kõigi ohutus tagada.
Projektidega õnnestus Kaagvere ja
Soodoma külaseltsile oma keskuste remont-töödeks raha saada.
Jaanipäevaks paigaldame aleviku
keskväljakule videovalvesüsteemi, mis
võimaldab Põlva politseil jälgida Kanepis
toimuvat. Turvalisemaks muutub liikumine pimedal ajal läbi Erastvere pargi,
kuhu hakkame paigaldama valgustust.
Jätkuvalt tegeleme valla teede remondi
ja hooldusega. Mõned tänavad ja teed
oleme suutnud ka sel aastal tolmuvabaks
muuta.
Õpilasmaleva rühmades leiab ka sellel
aastal rakendust 60 õpilast. Lisaks tööharjumuse kasvatamisele on oluline ka ühine
vaba aja sisustamine.
Juunikuus on palju tähtpäevi.
Eesti Vabariigi 90. sünnipäeva puhul
saab iga majapidamine vallalt kingiks riigilipu. Lippe saab vallamajast kätte alates
19. maist, soovi korral toob vallavalitsus
need ise kohale.
Edu abiturientidele ja põhikooli lõpetajatele eksamiteks!
Edu kõigile töödes ja ettevõtmistes!
AIVAR LUTS,
vallavanem

Väga hea
uudis

Kanepi kevadlaadal kaubeldi ja lahutati meelt. Lapsed lustisid batuudil ja
tundsid end hästi.

Üldplaneeringu väljapanekust Kanepi vallas
Kanepi vallavalitsus andis 6. mai istungil korralduse nr 2-1.3/90 Kanepi
valla üldplaneeringu avalikuks väljapanekuks. Üldplaneering käsitleb kogu valla territooriumi.
Üldplaneeringuga saab tutvuda ajavahemikul 19. maist 20. juunini vallamajas tööpäevadel kella 8–16 ja
Põlgaste raamatukogus tööpäevadel
kella 8.30-16.
Kõik võivad avaliku väljapaneku ajal
planeeringu kohta kirjalikult ette-

panekuid ja vastuväiteid esitada.
Kirjalikud ettepanekud ja vastuväited tuleb edastada postiga Kanepi
vallavalitsusele aadressil: Turu 2 Kanepi alevik, 63101 Põlvamaa või esitada kohapeal sekretärile-asjaajajale.
Ettepanek või vastuväide registreeritakse, kui sellel on esitaja nimi, kontaktandmed ja kuupäev.
Üldplaneeringu avalik arutelu toimub vallamajas 7. juulil kell 16.

Euroopa Noorte Eesti büroo valis möödunud suvel Põlgastes toimunud noortevahetusprojekti ,,Elu võimalikkusest pärast meid” üheks paremaks noorteprojekti
aastatel 2005–2007.
MTÜ Hinokad (www.hinokad.ee)
koostööprojekt lätlastega teenis tunnustuse 1. kategoorias: projekt on aidanud
pöörata tähelepanu olulisele teemale
ühiskonnas. See tähendab, et noortevahetus oli tähtis meile endile ja läks korda ka
teistele meie ümber.
22. aprillil toimus Tallinnas (t)ööklubis
Marat Kogemustekohvik auhinnagala, kus
MTÜ Hinokad auhinna kätte said.
Täname kõiki projektis osalejaid ja toetajaid!
Neljapäeval said projektis osalenud ja
nende sõbrad maitsta Kanepi noortekeskuses auhinna magusaid vilju, Raadio
Maria uut plaati nautida ja tänukirja uudistada.
LIINA MARGNA,
projektijuht
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Täiskasvanud õppija
nädalal tunnustatakse
tublimaid õppijaid
Tark inimene õpib kogu elu.
Õppimine ei tähenda tänapäeval kaugeltki ainult koolipingis istumist. Õppida võime kõik iga päev ja igal pool. Keegi pole õppimiseks
liiga vana.
Kõik me oleme elus õppinud. Lasteaias, koolis, ülikoolis… Kas
nüüd võime öelda, et oleme oma õpingud lõpetanud ja piisavalt targad? Ei, kindlasti mitte.
Elu on edasi arenenud ja esitab uusi nõudmisi. On tekkinud
vajadus uute oskuste ja teadmiste järele, on vaja omandada või tõsta
kvalifikatsiooni, on tekkinud huvi uute asjade ja sündmuste vastu jne.
Õppida pole kunagi hilja. Haridustee ei alga ega lõpe koolis, see
kestab kogu elu.
Õppimine ei tähenda tänapäeval ainult kooliskäimist. Targemaks
saamise teid on palju: lisaks õppimisele on olulised ka teater, kino,
lugemine, matkad, inimestega suhtlemine, mäng, töö jne.
Igal sügisel toimuva üleriigilise täiskasvanud õppija nädala (TÕN)
üheks oluliseks osaks on tublimate tunnustamine.
Tunnustamise eesmärgiks on väärtustada õppimist ja õpetamist.
Tunnustame tublimat õppijat, koolitajat, koolitussõbralikemat organisatsiooni ja omavalitsust. Kandidaate võivad esitada nii organisatsioonid kui ka üksikisikud, sõbrad, tuttavad, kolleegid, kõik, kes
teavad kedagi, kes on väärt aasta parima õppija, õpetaja, koolitussõbralikema organisatsiooni või omavalitsuse tiitlit.
Kui sa tead või tunned inimest, kes väärib parima nimetust, ole
julge teda esitama! Kandidaate ootame hiljemalt 10. juuniks. Kandidaatide tunnustamise statuudiga on võimalik tutvuda internetis aadressil www.andras.ee.
Kandidaate võib esitada meili (tiina@kea.ee) või posti teel (Oja 7,
Põlva 63307).
Küsi lisainfot tel 5342 7026.
TIINA KALVIK,
TÕNi Põlvamaa koordinaator

Karste kooli kokkutulek

12. juunil avab äsja valminud
Pokukoda külastajatele oma uksed
Pokukalendri järgi on 12. juuni punase
maasika päev ja see päev on valitud Kanepi
ja Urvaste valla piiril asuva Pokumaa
külastuskeskuse avamiseks.
Edgar Valteri esimene pokudest jutustav
raamat ilmus 1994. aastal. Varsti pärast
seda tuli raamatu kirjastaja Ulvi Kuusk
mõttele, et laste jaoks võiks kusagil asuda
ka tõeline Pokumaa.
Pokumaa sihtasutuse nõukogu liige Külli Leppik meenutas, et aastal 1997 sõitis
Edgar Valteri pere sobivat kohta otsides
mööda Valga-, Võru-, Tartu-, Põlva- ja Viljandimaad. Kasutades Edgar Valteri sõnu:
„Ühel ilusal sügispäeval pöörasime tuttava
külamehe soovitusel maanteelt rohtukasvanud metsateele. Mõnesaja meetri järel
ilmusid me silme ette metsavälu ja endine
taluase.
…Ümberringi mets, kinnikasvanud tiik
õuel süvendamist ootamas, allikaski lähedal… Isegi endise talu nimi – Padasoomäe
– kõlas sobivalt.”
Käesoleva aastani on saanud Pokumaal
käia vaid kolme- ja ühekilomeetrisel
õpperajal. Vahepeal Pokumaa rajamisel
lootust kaotamas olnud sihtasutuse juhtkond loodab, et lisaks Pokukojale õnnestub
Pokumaa südamesse Padasoomäele lähiajal Puuko eluase rajada. Pokumaa teise
talukohta, Haukale, ehitatakse külalistemaja ehk toitlustus- ja majutuskeskus, kus külalistele pakutakse maapäraseid toite ja tutvustatakse endisaegseid talulaste meelelahutusi.
Pokumaa rajajatel on palju eesmärke:
õpetada lastele loodusega sõbraks saamist,
võimaldada lastel ja ka täiskasvanutel
kogeda ja nautida seda, mida pakub rikkumata loodus; avardada laste kultuuri- ja
loodusteadmisi, rikastada fantaasiat, ühendades looduslikke detaile muinaslooliste
elementidega.

Edgar Valter on kirjutanud: „Tehnika,
eriti elektroonika üha kiirema arengu
juures võib nii mõnigi inimaku üles ütelda
või kõrbema minna. Isegi lastel, neil praegu veel väikestel tulevikuinimestel. Eelkõige nende jaoks ongi Pokumaa mõeldud.
Ma usun, et nad vajavad seda. Mida aeg
edasi, seda enam.”
Pokukojas võib näha puuhingedel kaheosalist ust ja libliklukke, kasepahast valamut ning leida põrandaid katvatelt möödunud sajandi algusest pärit tellistelt kassi
ja koera käpajälgi, ,,Pokuraamatu” elusuuruses peategelase Puuko.
Ainulaadse laudkatusega Pokukoja on
Edgar Valteri algkavandi järgi projekteerinud arhitekt Tiit Hansen. Ehitajaks on Valgamaa firma AS Valmap Grupp. Ehitus sai
teoks tänu EASi piirkondade konkurentsivõime tugevdamise programmile, rahastajad on olnud Euroopa Liit, Eesti riik ning
Urvaste ja Kanepi vallavalitsus. 500m 2
hoones on võimalik korraldada mit-

Vabatahtlike kool DRH Holsted Taanis ja
Eesti mittetulundusühing Senior Arendus otsivad asjalikke ja tegusaid inimesi, keda koolitada ja seejärel vabatahtlikuna Aafrikasse saata, et nad saaksid
abivajajaile nõu ja jõuga toeks olla.

MARIA DRENKHAN,
endine Karste kooli õpetaja

ENA DRENKHAN,
Pokumaa SA tegevjuht
MARIKA MÄNNIK
Roheline Värav
hwww.greengate.ee

90 aastat Eesti Vabariigi kohtuid

Aafrikas vajatakse
vabatahtlikke

Karste kooli sulgemisest on möödas 34 aastat, aga endistele õpilastele on koolimaja ikka kokkusaamise kohaks jäänud.
3. mail kogunes koolimaja õuele üle 60 inimese. Nende seas oli
auväärses eas vanahärra Helken Kelder, kes on lõpetanud kooli 70
aastat tagasi ja 1939. aastal kooli lõpetanud Koidula Hõbejärv.
Tänusõnad kõikidele kooli vilistlastele ja endistele õpetajatele,
kes oma kodukooli mälestustes kalliks peavad.

mesuguseid näitusi ja üritusi. Pokukojas
leiab sobiva koha ka Edgar Valteri loomingu püsiekspositsioon. Koostöös Eesti Postiga loodetakse avada pokupostkontor.
Pokumaa teemapark aitab elavdada
Lõuna-Eesti kultuurielu ja arendada loodushoidu, edendada kultuuri- ja keskkonnasõbralikku turismi.
Alates juunist alustavad Pokukojas tööd
giid-pedagoog, giid-administraator, hooldustöötaja ja kaks valvurit-majahoidjat.
Lisaks saavad hooajalist tööd giidid.
Oodatud on koostööpakkumised toitlustamise korraldamiseks, pokuteemalise käsitöö valmistamiseks ja ürituste organiseerimiseks.

Aidake meil leida neid, kes oleksid huvitatud
ja võimelised töötama vabatahtlikuna Aafrika vaesemates piirkondades.
Aafrika vajab vabatahtlikke. Tule, aita võidelda vaesuse, nälja ja haiguste vastu!
DRH Holstedi vabatahtlike kool Taanis õpetab sind välja 6kuuliseks vabatahtlikutööks
Aafrikas.
Täpsemat teavet saad meie eestikeelselt kodulehelt: http://drh-holsted.seenior.ee
ENN ELLANDI,
promootor
DRH Holsted
Tel +45 3168 5165,
volunteer4@drh-holsted.org

9. mail kohtus üle Eesti 90 kohtunikku noortega ja vestles teemal
„Inimene ja kohus või kohus ja inimene”.
Kanepi gümnaasiumi 9. ja 10.
klasside noortele esines Tartu maakohtu kohtunik Lembit Käis. Ta
tutvustas EV kolmeastmelist kohtusüsteemi ja võrdles EV riigikohtu
tööd endise ENSV ülemkohtu tegevusega, ülemkohtu otsus oli lõplik.
Tänapäeval võib inimene pöörduda
Euroopa inimõiguste kohtusse, kui
ta pole Eestis langetatud kohtuotsusega rahul. Mitmed kohtulahendid
ongi saanud Strasbourgist kodanike
jaoks positiivse vastuse. Sageli aetakse inimõiguste kohus segamini
Euroopa kohtuga. Viimane tegeleb
vaid ELi liikmesriikide vaheliste küsimustega, samuti ELi seaduste täitmise kontrolli ja tõlgendamisega.
Eraldi peatus kohtunik Lembit
Käis koolivägivalla teemal, rõhuta-

des, et õpilased peaksid pöörama
tähelepanu, kus lõpeb lihtsalt õpilaste omavaheline jagelemine, ning
kust algab vägivald. Viimasel juhul
tuleb üles näidata julgust ja sekkuda,
kui mitte ise, siis vähemalt täiskasvanutele sellest teada anda. Ta tõi ka
näite olukorrast, kuidas aastaid hiljem on kiusatavast saanud kõrgel
ametikohal olev isik. Millest sa siis
temaga kas või kooli kokkutulekul
räägid? Esmalt meenub kooliaastail
tehtud ülekohus... Õnneks on riigil
olemas võim ja seadused, et kuritegevust ohjeldada, selle nimel töötavad ka Eesti Vabariigi kohtunikud.
Lembit Käis avaldas lootust, et
nii mõnedki noored valivad tulevikus erialaks õigusteaduse ja mõtlevad kohtuniku elukutsele.
TIIU LEPPIKUS,
ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse
õpetaja

Õpetaja Õie Harju ja Aleksis Kivi „Seitse venda"
Olime siis Kanepi 7klassilise kooli
viienda klassi õpilased, kui meie klassijuhataja Õie Harju võttis meiega ette
Soome klassiku Aleksis Kivi „Seitsme
venna” lavastamise. See oli ilmselt suur
julgustükk, aga õnnestus suurepäraselt.
Oli aasta 1947. Võib-olla tegi publikule nalja ka väikeste näitlejate püüdlikkus: see tõi lavastusse omajagu
koomikat. Seitset venda mängisid kaunis „mürakad” poisid: Valdur Edesi oli
kõige vanem vend Juhani, Henn Põder
Tuomas, järgmised vennad olid Ants
Mühlberg ja Vello Oja, nooremad vennad Tõnu Akkel ja Ülo Tamm. Viimased
olid ka kasvult kõige väiksemad. Kõige
nutikamat ja lustakamat venda Eerot
pani õpetaja mängima hoopis tüdruku –
Heli-Tiiu Tamme. Tiiu isa oli tunnustatud näitejuht ja õpetas tütrele Eero
krutskid eraldi selgeks.
Seitsme venna ema mängis allakirjutanu, kes siis oli kasvult kõigist oma
poegadest väiksem. Seal Jukola mäel,
kuhu vennad Aleksis Kivi järgi aabitsahirmus põgenesid, pidi ta siis oma
ülekäte läinud poegi manama ja nendega tõrelema. Vennakesed irvitasid: kuule, memmeke, paneme su ehk paku pea-

le, siis ulatud meid kõrvust sakutama.
Tänaseni on see ema tekst peas: „Oh et
haud mind mataks, oh et muld mind
kataks – mu omad lapsed tahavad mind
hauda saata!” Õpetaja julgustas peenikese lapsehääle asemel kõvemat häält
tegema.
Sel kehval ajal polnud koolimaja
lava jaoks ka erilisi dekoratsioone võtta.
Õie Harju oli nutikas. Viis meid Jõksi
järve äärsesse metsa, võtsime metsa alt
sammalt ja õmblesime ettevaatlikult vanadele tekkidele. Sekka panime ka reburaigast ja pohlavarsi. Nii loodi Jukola
mäele ilus samblane maastik. Kuused
olid samuti ehtsad. Suur kivine mäekülg
joonistati hallile papile. Lava kohal rippus õrs, mis oli torgatud läbi auguga
krõbedate Soome leibade. Need olid
meil ühiselt küpsetatud. Leibadel oli
ainult üks viga: need kippusid ruttu laste
kõhtudesse veerema!
Poisid leidsid, et kogu toit peaks ehtne olema. Kui vennad kodunt aabitsa
õppimise eest Jukola mäele põgenesid,
siis püüdsid nad tuvisid, küpsetasid neid
lõkkel ja sõid. Nii tegid meiegi seitse
venda. Kõik pidi ju olema nii, nagu autor oli kirja pannud.

Lavastus võeti nii hästi vastu, et teine
etendus toimus juba rahvamajas ja mingi ime läbi käisime seda etendamas ka
Jõksi koolis, õigemini küll koolipidudeks kasutatavas magasiaidas.
Etendustega teenitud raha eest viis
õpetaja klassi ekskursioonile. Võrust
sõideti rongiga Tallinna. Seal oli plaanis
ööbida õpetaja Harju sugulaste juures
Sõle tänavas. Estonias nähtud ballett,
loomaaia külastus ja käik Russalka juurde olid Lõuna-Eesti laste jaoks erilised.
Õpetaja sugulaste pisikeses korteris
magasid lapsed nagu silgud reas põrandal öö ära. Hommikul nosisid kaasavõetud võileibu ja keedetud mune, rüübates
peale lahke pererahva pakutud teed.
Miks õpetaja meiega oma vabast
ajast sellist vaeva nägi? Õie Küün-Harju
oli koolmeister August Küüni tütar,
sündinud siinsamas Ritsike jõe ääres
Piigandi koolimajas. Koolmeistrid olid
vanasti Kanepi kultuurielu hinged: laulsid kooris, mängisid näitemängudes,
juhatasid koore ja orkestreid. Ilmselt ei
olnud näitlemine ka meie õpetaja jaoks
võõras. Tema tunnidki tundusid teinekord näitemänguna – nii ilmekalt jagas
ta teadmisi. Maateaduse tunnis jutustas

ta Egiptusest ja Niiluse jõe üleujutustest
nii huvitavalt, et see on igaveseks meelde jäänud. Kõik vihikusse joonistatu ja
kirja pandu on senini alles.
Hea pedagoogina mõistis Õie Harju,
kui rõõmutud ja rasked on sõjajärgsed
aastad, eriti lastele. Ta viis lapsed hoopis teise maailma, lasi neil elada hoopis
teistsugust elu – see sundis ju argipäeva
unustama.
Kanepi kooli näitemängud olid alati
menukad, sageli kogu koolipere ühisettevõtmised. Pole ju „Libahuntki” kergete killast, rääkimata „Kapsapea” või
laulumängude lavastamisest ja tantsudega lastenäidenditest. Sellega oldi Kanepis nii harjunud.
Kolmandat põlve õpetaja Õie Küün
võinuks tänavu 7. mail oma 90. sünnipäeva tähistada. Paraku oli talle aastaid
antud vaid 66. Haridust kõrgelt hindav
isa saatis tütre pärast Kanepi kooli lõpetamist Võru Rahvahariduse Seltsi tütarlastegümnaasiumi. Selle lõpetas ta
1937. aastal. Seejärel töötas ta Aabeli
poes, osales Kanepi seltsielus.
Juuraõpingud ülikoolis aastatel
1940-42 jäid pooleli. Samal aastal abiellus Õie Küün Tsoorus sündinud Julius

Harjuga, kes juba tema keskkooliõpingute ajal töötas Võrus vandeadvokaadina. Sõja ajal plaanitud põgenemine
Rootsi ei õnnestunud. Elama tuldi Kanepisse. Õie töötas juba 1943. aastal
Kanepi koolis. Hiljem asus seal tööle ka
Julius Harju.
Marta Avvus-Aidma nimetas äsja
oma kirjas Julius Harjut (kes sügisel
võinuks 105. sünnipäeva tähistada) oma
parimaks ajalooõpetajaks.
Koolis töötamise ajal, aastal 1965,
lõpetas Õie Harju Räpina keskkooli pedagoogilise klassi, 1974. aastal omandas täienduskursustel matemaatika ja
loodusõpetuse eriala, ent juba 1975.
aastal läks pensionile. Asendusõpetajaks kutsuti teda kuni 1980. aastani.
Kanepis kohtan sageli mõnda Õie
Harju õpilast, kes meenutavad teda kui
südamlikku, emalikult hoolitsevat ja
emotsionaalselt õpetajat. Iga kord, kui
võtan kätte Uma Lehe ja näen seal tema
pojatütre Ülle Harju nime, tunnen, et
Õie ja Julius Harju intellektuaalne pärand elab edasi nende lapselapse geenides.
Kooliaega Kanepis meenutas
MILVI HIRVLAANE
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Spordipäev Kanepi koolis

2. mail toimus Kanepi gümnaasiumi
spordipäev, mis peeti kooli staadionil.
Hommikul võistlesid 1.-7. klasside,
pärast lõunat 8.-11. klasside õpilased.

Võistlusaladeks olid teatemängud,
pendel-teatejooks, rahvastepall, korvpalli vabavisked, karkudel käimine.
Võistluspäevast kokkuvõtet tehes ar-

vestati välja ka klassi õpilaste osalemise
protsent.
Teatemängudes tuli läbida takistusrada. Ülesanneteks olid „vähikõnd”,
tõkkelati alt läbipugemine, rõngaga ja
hüppenööriga hüppamine.
Teatejooksus tuli igal võistlejal üks
staadioniring läbida.
Korvpalli vabavisetes tuli võistkondadel kolme minuti jooksul võmalikult
palju korve saada.
Meie klass esines spordipäeval väga
edukalt. Teatemängudes, rahvastepallis,
pendel-teatejooksus pingutasime ja näitasime häid sportlike võimeid. Nii saimegi esikoha teatemängudes ja rahvastepallis. Ka teistel aladel olime poodiumikohtadel, see tähendab esimese kolme seas.
Kõige paremate tulemustega klassid
said 3000kroonise t‰eki. Meie klass otsustas selle eest ekskursioonile minna.

Jüripäeva tähistati Põlgastes tervisekõnniga. Oma südame heaks oli
kepikõnnile tulnud nii lapsi kui ka täiskasvanuid. Fini‰is rõõmustasid
osalejaid üllatused ja pannkoogid. Üritust korraldasid Põlgaste seltsid. Rohkem pilte näed aadressil www.kanepi.ee.
Foto: Ene Veberson

JANAR TAMM ja ENRI LEHT,
8. klassi õpilased

Olime kolmepäevases sõjalise õpetuse laagris
Kanepi gümnaasiumis on 11. klassi
õpilastel sõjaline algõpetus kohustuslik
õppeaine. Õpetajaks on teist aastat
Peeter Pau. Talvel ja kevadel toimusid
koolis sõjalise õpetuse tunnid, siis oli
õppe-ekskursioon Ämari lennuväebaasi.
Laagris pidime rakendama praktikas
teadmisi, mida olime raamatust õppinud. Veel oli eesmärgiks proovida,
kuidas on elada sõjaväelastena välilaagri tingimustes.
Elasime suurtes telkides, kuhu mahtus üle kümne inimese. Telki pidi pidevalt kütma ja seda tuli teha õigesti. Telgi
ülekütmise ja magamisasjade katlale
liiga lähedale paigutamise tagajärge nägime teisipäeva õhtul. Nimelt süttis siis
üks telk. Õnneks oli kõigil kiire reaktsioon: telgist saadi kiirest välja. Mõni
tund varem olime läbinud ka tuletõrjekoolituse. Osati õieti käituda ja tuli kustutati kiiresti. Pärast seda vahejuhtumit
muutusid kõik rühmad hoolsamaks ja
öövalves olevad noored küsisid iga paarikümne minuti tagant, kas keegi ikka
on üleval. Öösiti vahetusid korrapidajad
iga kahe tunni järel. Kahekesi tuli valvata katelt ja hoolitseda selle eest, et tuli
oleks pidevalt all ja telgis ei läheks külmaks.

Traditsiooniliselt toimub Kanepi gümnaasiumi õpilaste jüriööjooks
õhtusel ajal ja osavõtt on alati rohkearvuline.
Foto: Merike Luts

Tegevusi oli laagris väga palju, enamik neist olid kasulikud. Samas tahaks
loota, et enamikul meist ei ole vaja
reaalses elus relva kokku panna. Saime
proovida granaadiviset, kaugeleviskamist olime seni palliga harjutanud.
Õpetlik oli paintball. Võitjaks oli enamasti Kanepi meeskond. Orienteerumine oli väga õpetlik ja see oskus võib
ka tulevikus kasuks tulla. Tuletõrjeõppuse käigus näidati, kuidas kasutati

tulekustutit, ja õpetati erinevaid tule
kustutamise meetodeid. Paljudele oli
üllatuseks, et põlevat õli veega kustutades läks tuli hoopis suuremaks.
Minu arvates polnud ükski tegevus
laagris mõttetu, õppisime palju asju,
mida elus kindlasti vaja läheb.

Minule meeldis laagris väga.

TAMAR-TORMI TIISLER,
11. klassi õpilane

Füüsika ainepäeva
võitjad on selgunud

·EILA MÜNDI,
Kanepi gümnaasiumi
füüsikaõpetaja

Emadepäeva puhul kirjutasid lapsed oma emale kirja, mis on täis
tänu ja armastust. Alljärgnevalt
noppeid Kanepi gümnaasiumi 6.
klassi õpilaste kirjadest oma
emale.
•Sa oled mulle nagu kalliskivi, mille
ma endale sündides sain. Sa oled mulle
maailma tähtsaim isik. Ilma sinuta on
võimatu elada. Ma olen alati su üle uhke!
•Oled mulle väga armas ja hea! Pärast kooli ruttan alati koju, et maitsta
sinu valmistatud sööke. Need on nii
maitsvad, sest on sinu tehtud. Nii häid
toite ei tee terves maailmas mitte keegi.
•Aitäh, et oled mind õpetanud lugema, kirjutama, arvutama, käes hoidma
niiti ja nõela ja üldse tegema paljusid
asju, mida ma tänu sinule oskan!
•Sinu juures teevad mind rõõmsaks
sinu naeratus ja rõõmus olek.
•Sa saad alati aru, kui mul on mingi

19. aprillil Keilas toimunud
finaalvõistlusel sai Kanepi gümnaasiumi võistkond väikeste koolide
arvestuses esikoha. Toimusid huvitavad teatevõistlused, kus oli vaja
kiirust,
osavust,
täpsust
ja
tähelepanu. Kuna meie kooli õpilased võtavad sellest võistlussarjast
osa juba mitmendat aastat, siis olid
mõned õpilased mitmendat korda
võistlemas. Mullu jäädi kolmandaks.
Võistkonda kuulusid Brigite Vaa-

rask, Kädi Lehiste, Kaarel Kaleva,
Kert Pärna, Keimo Vaher, MarieRahel Lail, Maril- Liis Lattik, Robert
Rekker, Mark Kahar, Mairo Lattik,
Mariscalle Kõrvel, Kattre Vaher,
Viivika Veski, Viivian Veski, Deivi
Koppel, Helena Lattik, Kristjan Pärli
ja Karel Keldu.
Õnnitleme võitjaid ja täname õpetajaid Kadri Tulevit ja Maiken Keldut.

Kooli looduslaagri programm
29.-30. mail Jõksi järve ääres
NELJAPÄEV, 29. mai

Kuldvillaku finaali tulemused
Kanepi gümnaasiumis põhikooli
arvestuses: I koht–Marili Niidumaa
(8. klass), II koht–Toomas Horma
(9. b klass), III koht–Urmas Tagel
(9. a klass); gümnaasiumi arvestuses: I koht–Nigol Kaste (12. klass),
II koht–Juhan Püü (11. klass), III
koht–Marko Kelner (10. klass).
Aitäh kõigile osalejatele!

Kirjad emale

Kanepi gümnaasiumi õpilased olid
väga edukad võistlussarjas
„Tähelepanu, start!”

Kanepi kodutütarde emadepäevapeost osavõtjad. Aino Mõttuse foto
mure ja siis ma pean sulle selle kindlasti Tegelikult on mul üks kingitus sulle juba
ära rääkima ja siis jääb mure poole valmis. Loodan, et sulle see meeldib ja
väiksemaks. Kui sul on mure, siis võid ma suudan sulle rõõmu valmistada.
ka mulle selle ära rääkida ja ma proo•Tänan sind, et oled mulle maailmast
vin sind aidata.
nii palju rääkinud ja paljudele mu küsi•Sa oled mind aidanud, hoidnud ja mustele vastanud! Ma ei unusta iialgi,
toetanud. Sa oled mul aidanud tegelda et lubasid mul ükskord haige linnu tuphobidega ning neid juurdegi saada. pa tuua, et ta terveks ravida.
Olen mõnikord pidanud sindki aitama,
•Olen tänulik, et oled alati olnud mu
sest maal on ju tarvis igasuguseid töid kõrval. Aitäh, et oled kasvatanud mind
teha. Kõik tööd pole sugugi meeldivad tubliks ja korralikuks lapseks.
ja sellepärast olen vahel ka virisenud,
•Oled hoolitsenud kogu aeg selle
kuid sa oled osanud mulle õpetada, et eest, et soe toit laual oleks. Oled õpetatöö tükki küljest ei võta.
nud ka mind süüa tegema. Nii ei jää ma
•On väga palju asju, millest tahaksin suurena hätta.
rääkida, kuid kahjuks on sul alati väga
•Kui olin väga väike, laulsid sa mind
kiire, sest pead kogu aeg tööd tegema. õhtuti magama. Mul oli siis nii hea olHommikul ei ole sul aega, päeval ka ei la! Kui sain veidi suuremaks, hakkasid
ole, aga õhtul oled nii väsinud, et siis ei mulle muinasjutte lugema ja see oli ka
raatsi ma sind tülitada. Sellegipoolest väga tore.
olen õnnelik, et sa mul olemas oled!
•Küll on olnud tore sinuga koos iga•Tahan sind tänada headuse eest, suguseid asju teha ja niisama lõbutsemille mulle oled andnud, kuid ma ei da! Sinuga koos on nii lahe lollitada!
oska seda kuidagi teha. Nüüd on ema- Meievahelist sidet ei saa mitte miski
depäev ja tahaks sulle midagi kinkida. murda. Aitäh, emps!

Kell 14 kogunemine kooli õuel, üheskoos laagrisse minek.
14.30 Saabumine, telkide püstitamine.
15–15.20 laagri avamine, programmi tutvustus.
15.30–17 kevadine loodusmäng (1.-4., 5.-7., 8.-11. klass).
17.15–18.45 *metsaplakati konkurss „Hoia ja kaitse metsa!”
(1.-4., 5.-7.ja 8.-11. klass); *looduslikust materjalist kompositsiooni kujundamine maapinnale (1.-6. klass); *prügist kompositsiooni valmistamine (7.-11. klass); *metsamapi koostamine
(1.-4., 5.-7. klass).
19 õhtusöök.
19.30–20.15 *loeng teemal „Keskkonnahoid ja loomad” koos
·oti mägiveise esitlusega (5.-7. klass); *looduse- (maastiku) KIM
(1.-4. klass); *õpitoad looduses (8.-11. klass).
20.15–21 *loeng (8.-11. klass); *viktoriin „Tunne oma kodukoha taimestikku!” (1.-4. klass); *orienteerumine, orienteerumismängud (5.-7. klass).
21–21.30 valmistumine lõkkeõhtuks.
21.30–23 lõkkeõhtu (teatevõistlused, rahvuslikud mängud,
metsadisko).
23–23.30 öine luuremäng.
23.30 öörahu rivistus.
24 öörahu.

REEDEL, 30.mail
7.30 äratus, hommikvõimlemine.
8.00 hommikusöök.
8.45–10.15 *tegevused punktides – õpitoad looduses (1.-4., 5.7. klass); *viktoriin „Tunne oma kodukoha taimestikku!” (5.-7.
klass); *orienteerumine, orienteerumismängud (8.-11. klass).
10.30–12.30 mängud maastikul (1.-4., 5.-7., 8.-11. klass)
12.30–13 laagri kokkupanek, laagriplatsi koristamine ja üleandmine, valmistumine laagri lõpetamiseks.
13 laagri lõpetamine, autasustamine.
13.30 laagrist lahkumine.
14 lõunasöök (koolimajas).
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Kümme aastat Jää-aega Hurmi külas Savi talus

Õnnitleme
maikuu juubilare ja
sünnipäevalapsi!
Jälle tulevad uued päevad,
tulevad üle su õue.
Toogu ikka päikesesära,
tervist ja õnne su põue!
Hilda Aleksa
Kanepi alevik
Hilda-Miralda Talomees
Piigandi küla
Armilda Kuznetsova
Hurmi küla
Endla Tühis
Erastvere küla
Gabriele Tagel
Kooraste küla
Valentine Ojaste
Kanepi alevik
Erika Saga
Kanepi alevik
Meldi Ilves
Erastvere HK
Voldemar Kiilo
Kanepi alevik
Kaljo Viss
Soodoma küla
Aino Rootslane
Kanepi alevik
Hildegard Vesper
Soodoma küla
Eero Tsahkna
Sõreste küla
Koidula Kubri
Karste küla
Armilda Sarnit
Sõreste küla
Tiiu Tamm
Karste küla
Vaike Kärssin
Kanepi alevik
Helju Käärik
Erastvere küla
Jaan Koppel
Põlgaste küla
Raivo Põder
Heisri küla
Mati Arumets
Kanepi alevik
Rein Põdder
Kanepi alevik
Ann Koduvere
Varbuse küla
Vello Pappel
Sõreste küla
Mare Pokk
Erastvere küla
Lea Dorbek
Sõreste küla

Tugevat tervist ja jõudu
kõikidele sünnipäevalastele!
Kanepi vallavolikogu
ja vallavalitsus

Vastsündinud
vallakodanikud
Kiirelt kasva ja harjuda püüa
iga maailma imega.
Elu ise sind endasse hüüab
uue ilusa nimega.

Henriiko Järv
Germo Põkk
Õnne ja tervist lastele ja
vanematele!

MÄLESTAME
JULIA LVOVA
24.08.1981–7.05.2008
Erastvere hooldekodu
Järgmine Kanepi Teataja ilmub
juunis. Artikleid ootan vallamajja või e-posti aadressil kanepi.
teataja@mail.ee, Tiiu Leppikus.

KANEPI TEATAJA

Kümme aastat – kellele vähe, kellele
palju. Märtsi lõpupäevil täitus perekond
Jääl Kanepi vallas ametlikku elamise
aega 3650 päeva!
Selle aja sees on loodud Hurmioru turismitalude kett, mis on saanud suure tunnustuse osaliseks. Laialdast tuntust ja kiitust on pälvinud teemapäevad: puupäev,
pillipäev, kivipäev, savipäev. Need on
toonud kokku hulgaliselt oma ala meistreid. Viimati toimus Euroopa päev, mis
tõi kokku tuhatkond külalist.
Väga oluliseks peab perenaine Eela Jää
inimeste suhtumise muutmist. Nii said alguse Hurmioru rahva külapäevad. Mida
üksi ei suuda, seda suudetakse koos ja see
paistab ka väljapoole. Ei ole väikesi inimesi ega väikesi tegusid. Ka väike tegu
võib muuta palju ja paljusid.
Edu uuteks ettevõtmisteks Savi talu
pererahvale ja kõigile Hurmioru sõpradele!
TIIU LEPPIKUS

Eela ja Arvo Jää, kes on loonud Hurmioru pereturismi võrgustiku, millel on 36 koostööpartnerit. Nende tegemiste
kohta leiad huvitavad teavet interneti kodulehelt www.
hurmiorg.ee.

Kuidas läks koristusaktsioon Kanepi vallas
Eesti suurimatel koristustalgutel ,,Teeme ära!” osales
ligi 50 000 inimest, kes kogusid kokku tuhandeid tonne
prügi. Prügi koondamiseks avati üle Eesti 207 lipujaama. Sinna paigutati 150 suurt konteinerit (8-30 m 3).
Lipujaamadest liikus prügi 17 vaheladestusjaama üle
Eesti ning sealt omakorda kuude sorteerimiskeskusesse.
Taaskasutusse suunatakse ligi 80% kogutud prügist.
Ka Kanepi vald osales kampaanias. Vallas oli kaks lipujaama: Kanepis, kus töid koordineerisid Margus Hoop
ja Aare Plato, ning Põlgastes, kus koordinaatoriteks olid
Ainar Põder ja Olev Pärna.
Kanepi vallas osales talgutel üle 200 vabatahtliku.
Registreeritud oli 28 meeskonda. Koos oma valla elanikega oli meil koristamas vabatahtlikke ka naabervaldadest ja naabermaakondadest. Kanepiga seovad neid
pere, kodu, suvekodu, vanavanemad, tuttavad või sugulased.
Tööpäeva alustati hommikul kell 10. Tööd planeeriti
lõpetada kella 13–15 ajal ühise supisöömisega. Mõnigi
rühm lõpetas aga alles õhtul kell kuus.
Kanepi ja Põlgaste lipujaama veeti kokku 63 kuupmeetrit prügi, sellest olmeprügi oli 29 ja klaasi 23 kuupmeetrit, autorehve koguti 300 ringis.
Ka üleriigilise koristuspäeva eel organiseerisid
ettevõtlikud noored, seltsid ning ühingud mitmel pool
koristustöid.
Näiteks Kanepi gümnaasiumi õpilased on koristanud
Tartu-Võru maantee ääri juba 2000. aastast. Kampaania
on lõppenud, kuid kokkuleppel Kanepi teemeistri Jaan
Kuusiga edaspidi tegevust jätkatakse. Igal aastal osalevad kahe klassi õpilased. Õpetaja Lilian Leiva sõnul on
prügi hulk maantee ääres aastatega mõnevõrra vähenenud, kuid on ikka veel häirivalt suur.

Aprillikuu algas Põlgastes naljapäevaga, milleks
kõik lapsed olid õppinud silmamoondamistrikke.
Südamenädala raames toimus matkapäev: lasteaialapsed käisid metsas ja õppisid, kuidas käituda metsa eksimise korral. 28. aprillil korrastasime koos
Põlgaste maaelu seltsiga koolihoone ümbrust ja
parki.
Traditsioonilise laulukonkursi „Koolilaul 2008”
võitjaks tuli Sigrit Säga.
Meie kooli staaÏikas õpetaja Kaja Kerner sai 9.
mail 50aastaseks, teda tunnustati Kanepi vallavalitsuse ja Põlva maavalitsuse tänukirjaga.
Maikuus on kavas õppekäik Kiidjärve looduskeskusesse, kus osaleme programmis „Tuli metsas”.
Liiklusohutuse päeval minnakse Eesti maanteemuuseumi, Põlgaste pargis toimub linnulauluhommik, koolis peetakse spordipäeva.
Sel kevadel toimuvad ekskursioonid oma kodumaakonda 29. mail ja 2. juunil.
30. mail on õppeaasta pidulik lõpetamine.
Lasteaed töötab 30. juunini. Suvel on koolimaja
arvatavasti remondis: uuendatakse teise korruse
põrandaid. Juulikuusse on planeeritud noortelaager.
Jõudu ja jaksu kõigile!
ENE VEBERSON,
lasteaed-algkooli juhataja

KANEPI GÜMNAASIUMI
LÕPUAKTUSED
toimuvad 20. juunil
kell 16 9. klass;
kell 18 12. klass.

Margus Vaher & Tajo Kadajas
Urmas Alenderi mälestuskontsert

,,Minu Eestimaa”
reedel, 25. juulil kell 20
Kanepi Jaani kirikus

Koristuspäeval Erastvere pargis.
Kõikidele koristuspäeval osalejatele anti tänutäheks
„Teeme ära 2008!” logoga märk. Järgmisel päeval
toimusid tasuta tänukontserdid Tallinna lauluväljakul,
Narva linnuses ja Tartu raekoja platsil.
Aitäh kõigile toredatele inimestele, kes prügikoristustalgutel osalesid ja sellele kaasa aitasid. Eriti tänan
koristusaktsiooni kavandamise ja korraldamise eest
Kanepi vallas Kristel Kundi, Joonas ja Lilian Leiba.
Hoiame oma kodu, oma Eesti puhtana! Aitäh kõigile!
ANNIKA LADVA,
,,Teeme ära 2008!” Kanepi
piirkonna koordinaator

Kavas on laulud Urmas Alenderi
repertuaarist.
,,Minu Eestimaa” on järg kontserdisarjadele ,,Sõbra käsi” ja ,,Teisel pool
vett”.
Kontsert ,,Minu Eestimaa” on
pühendatud Urmas Alenderi 55. ja
Eesti Vabariigi 90. sünniaastapäevale.
Piletid eelmüügis Piletilevi ja
Piletimaailma müügipunktides,
Statoili teenindusjaamades üle Eesti ja
tund enne algust kohapeal.
Produtsent: Väino Land
Tartu Kontsert
Info tel 525 7133,
www.kontsert.ee.

Õpilasmaleva tööajad
sellel suvel
9.–22. juunini õpilasmaleva esimene rühm,
rühmajuhid Andre Laine ja Annika Ladva.
7.–20. juulini õpilasmaleva teine rühm,
rühmajuhid Mari Rüütli ja Annika Ladva.
9.–22. juunini õpilasmaleva kolmas rühm,
rühmajuht Kaie Sild.
29.–31. juulini Põlvamaa õpilasmaleva
kokkutulek Saarjärvel.
Küsi noortekeskuse suviste tegemiste kohta
infot Annikalt või Marilt.
Päikselist suve kõigile!

Tegimegi ära!
Aastaid on tekitanud masendust
ja kurbust inimesed, kes reostavad
meie ümbrust, eriti metsaaluseid.
Järjest rohkem tekkis ebaseaduslikke prügihunnikuid ka Kanepi kaunisse loodusesse.
3. mai „Teeme ära 2008!” üritusel osales Kanepi vallast üle paarisaja vabatahtliku, koolieelikutest
pensionärideni. Nagu selgus, oli see
parim viis kaunist kevadist laupäeva
veeta.
Meie rühma kuulus seitse kanepilast ning viieliikmeline Tartu meeskond „Meie teemegi ära!”. Meie
käsutuses oli Kanepi gümnaasiumi
traktor järelkäruga. Piirkond oli
suur: Kanepist Koorasteni. Aitasime
ka Karste piirkonna rühmi Hinokaid
ja Rohelisi.
Esimeseks koristuskohaks oli
peaaegu püstloodis seintega Mõrsjaorg Jõksi järve läänekaldal. Ilus org,
ilus nimi – ja milline prügilasu!
Algul märkasime, et autorehve on
orus neli, kuid koristamise käigus
leidsime neid üle kümne. Veel oli
sinna viidud arvutijäänuseid, jalanõusid täis topitud autorehve, ehitusprahti, riideid jne! Mehed olid
hõivatud Karstes rehvide laadimisega, seega tuli naistel kangelaslikkust
üles näidata ja prügi järsust oruveerust üles vedada. Mõrsjaorg sai seekord puhtaks. Samas olid ka kaks
kilekotti topitud koeralaipa ning surnud kobras.
Seejärel suundusime Hino ja Na-

Kevad Põlgaste
lasteaed-algkoolis

Kanepi valla noortekeskuse aktiiv

Eesti mööbli maaletooja
OÜ Mebelland
Koristuspäev Magari külas.
ha küla piirkonda ning jõudsime ka
Kooraste kaugematesse nurkadesse.
Keegi oli siin teeääre paarikümne
meetri ulatuses viinapudeleid täis
loopinud. Paar suurt prügikotti sai
täis. Viisime ära ka ku‰eti, mis oli
juba aastaid Hino silla ligiduses
vedelnud ja vaadet häirinud. Meie
järelkäru sai mitu korda lipujaamas
käia.
Kõige fantastilisem leid oli kolm
prügikotitäit kuusekäbisid.
Keramäel kohtusime Hinokate ja
Rohelistega. Kõik olid rõõmsad ja
rahul. Kooli sööklas pakuti maitsvat
hernesuppi. Tänu kooli kokkadele!
Valla territooriumilt leiti ka mitu
nn dokumenteeritud prügihunnikut:
Kanepist Lille põigust, Karstest ja
Soodomalt. Nende tekitajad peavad

tänama ilusat ilma ja koristajate
heatahtlikkust, et neile sellest pahandust ei sündinud.
Kõigile teadmiseks, et on olemas
üle-eestiline infotelefon 1313, kuhu
saab anonüümselt teatada ebaseaduslikust prügi (plast) põletamisest
ja ladestamisest. Ka kulupõletamine
on ebaseaduslik tegevus, mille eest
saab nagu muu keskkonnavaenuliku
tegevuse eest karistada kuni 18 000kroonise rahatrahviga.
Päev läks korda. Kanepi ümbruse
kaunis loodus on vabastatud mitmetonnisest prügilasust. Hoiame siis
loodust puhtana! Andke julgesti
teada ka ebaseaduslikest prügitekitajatest!
JOONAS LEIB,
„Teeme ära 2008!” osaleja

pakub võimalust osta mööblit
otse ja odavamalt.
OÜ Mebelland pakub unikaalse
disainiga mööblit.
http://www.mebelland.eu/vallad.xls
ehk tabel koos pisipiltide (klikkides pildil
näeb seda suuremalt) ja kõigi andmetega.
Koduleht: www.mebelland.eu
E-post: mebelland@mebelland.eu
Tel/faks: +372 335 1555
Küsimusi võib esitada
e-postil: mebelland@gmail.com või tel
372 5624 4605.

Surnuaiapühad Kanepis
Kanepi Ala kalmistul
24. juunil algusega kell 10.30.
Kanepi Mäe kalmistul
10. augustil algusega kell 10.30.

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.

