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KANEPI TEATAJA
August 2009

Hind 2 krooni

Vallavalitsuse ja vallavolikogu ajaleht

Kanepi valla valimiskomisjoni info

VALLAVANEMA VEERG

2009. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimiseks loodud
Kanepi valla valimiskomisjon asub Kanepi vallamajas (Turu 2,
Kanepi alevik). Valimiskomisjoni telefon on 797 6311, e-post:
vald@kanepi.ee.
Komisjoni koosseis: esimees Õie Põder, aseesimees Ülle Kallas,
liikmed Heli Kakk, Heli Adamson.
Valla valimiskomisjoni tööaeg tööpäeviti:
19. augustist 7. septembrini kella 8–16.
8. septembril kella 8–18.

Hea vallarahvas!

Valimisringkonna ja valla valimiskomisjoni
moodustamine ning
mandaatide arvu määramine
Kanepi vallavolikogu otsus nr 1-1.3/28 (18.06.2009)
Juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvist 16 ja kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse
paragrahvidest 7, 8 ja 19 lõikest 3, otsustas Kanepi vallavolikogu:
1. Moodustada Kanepi vallas 2009. aasta kohaliku omavalitsuse
volikogu valimistel üks valimisringkond mandaatide arvuga 13.
2. Valimisringkonda kuuluvad Kanepi alevik, Erastvere, Heisri,
Hino, Hurmi, Jõgehara, Jõksi, Kaagna, Kaagvere, Karste, Koigera,
Kooraste, Lauri, Magari, Närapää, Peetrimõisa, Piigandi, Põlgaste,
Rebaste, Soodoma, Sõreste ja Varbuse küla.
3. Nimetada valimiskomisjoni liikmeteks Õie Põder, Ülle Kallas,
Heli Kakk ja Heli Adamson, asendusliikmeks Tiiu Ziugmann.
4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
Volikogu esimees VAHUR TOHVER

Valimisjaoskondade moodustamine
Kanepi vallavalitsuse määrus nr 2-1.2/4 (10.08.2009).
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse volikogu valimise
seaduse § 10 lõike 2 alusel.
§ 1. Valimisjaoskondade moodustamine.
Moodustada Kanepi vallas kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel kaks valimisjaoskonda:
(1) Valimisjaoskond nr 1, kuhu kuuluvad Kanepi alevik, Erastvere, Heisri, Hino, Jõgehara, Jõksi, Kaagvere, Karste, Koigera,
Kooraste, Piigandi ja Rebaste küla.
(2) Valimisjaoskonnas nr 1 saavad hääletada valijad väljaspool
oma elukohajärgset jaoskonda ja valijad, kelle elukoha andmed
Kanepi vallas on rahvastikuregistrisse kantud Kanepi valla täpsusega.
(3) Valimisjaoskonna nr 1 hääletamisruumi asukohaks on Turu 2
(vallamaja), Kanepi alevik.
(4) Valimisjaoskond nr 2, kuhu kuuluvad Hurmi, Kaagna, Lauri,
Magari, Närapää, Peetrimõisa, Põlgaste, Soodoma, Sõreste ja Varbuse küla.
(5) Valimisjaoskonna nr 2 asukohaks on Saia tee 2 (endine koolimaja), Põlgaste küla.
§ 2. Määruse jõustumine ja kehtetuks tunnistamine.
(1) Määrus jõustub 12. augustil 2009.
(2) Tunnistada kehtetuks Kanepi vallavalitsuse 19.08.2002.a
määrus nr 237 „Valimisjaoskondade moodustamine” ja Kanepi
vallavalitsuse 15.08.2005.a määrus nr 4 „Määruse muutmine”.

Kanepis mängiti jalle näitemängu! 18. juulil sai Jõksi laululaval vaadata meie kandi
mehe August Weizenbergi 20. sajandi algul kirjutatud pildikesi pealkirja all
„Sooharimine ja südameharidus”. Vahelaulud olid kuulsa Kanepi praosti J. Ph. von Rothi
pool sajandit varem kirja pandud rahvalaulud. Roth nimetas neid rõõmulauludeks.
August Weizenberg on kirjutanud, et tema nooruses neid lauldi. Nüüd kõlasid need
Kanepi segakoori esituses Kalev Lindali juhatusel, kes oli ka etenduse muusikaline
kujundaja. Stsenaariumi kohandas Margus Konnula, lavastasid Ülle Sillamäe ja Tähte
Tagel. Näitlejatena tegid kaasa Meelis Vahtramäe, Tuulike Mölder, Marija Jurtin, Viktor
Moro, Hennu Krukov, Leili Gribova, Kent Joosep, Reno Veski, Ülle Varik. Etendusele andsid talutöödega hoogu Kanepi segakoori lauljad, poisid ja tüdrukud.
Etendust näeb taas Mesipuu talus 29. augustil kell 17.

Külapäevad
25. juulil oli Kaagnas järjekordne külapäev, kus mängisime mänge ja sõime üheskoos
seljankat. Toimusid võistlused:
kotijooks, õhupüssist laskmine,
kummivise nii suurtele kui ka
väikestele. Sai batuudil hüpata.
Põlgaste külapäeva tõmbenumber oli naisekärutamine.

Vallavanem AIVAR LUTS
Vallasekretär ÕIE PÕDER

Loomisel on Kanepi
kaugtöökeskus
MTÜ Eesti Kaugtööühing projekti „Riskirühmade tööturule
sisenemist ja töötamist toetavate kaugtöökeskuste võrgustiku
arendamise” raames luuakse Kanepisse kaugtöökeskus. Keskuse
haldaja on MTÜ Kanepi Kommunikatsioonikeskus. Keskus töötab edaspidi ka äriinkubaatorina ja arenduskeskusena, pakkudes
mitmesuguseid teenuseid. Projekt on praegu veel algjärgus.
Infot projekti käigust jagame edapidi valla ajalehes ja koduleheküljel. Asjahuvilistel palun võtta kontakti valla arendusnõuniku Enn Ruusmaaga tel 503 6034 või e-posti aadressil
enn@kanepi.ee.

Politsei soovib kooliõpilastele
turvalist kooliteed
1. septembril alustavad koolid õppetööd. See toob ärevust
nii õpetajatele, õpilastele kui ka
lastevanematele. Eriti meeldejääv on see päev aga neile, kes
kooliteed alustavad.
Vanematel tuleb väikestele
koolijütsidele tutvustada tulevast kooliteed ja selgitada seal
tekkida võivaid ohte. Mõistlik
on lapsega enne kooli algust
koolitee läbi käia ja liiklusoludega tutvuda. Sõiduteed peab
üldjuhul ületama ülekäigurajal
ja enne veenduma, et autojuht on
jalakäijat märganud. Oma panuse lastele ohutu koolitee kindlustamisel saab anda meist igaüks, sest vähemalt ühe liikleja –
iseenda tegutsemist suudame
alati kontrollida. Lapsed õpivad

käituma täiskasvanuid jäljendades.
Tark lapsevanem on oma lapsele selgitanud, et kooli kaasa
võetakse ainult seal vajaminevad esemed. Koduvõtmeid, taskuraha ja mobiiltelefoni ei tohi
järelevalveta jätta. Parim on
need hoida kindlalt suletavas
taskus, lukustatud kapis või kaelapaela küljes riiete all.
Varsti on käes ka sügisene pimedus, niisiis ärge unustage helkurit! Helkur võib päästa teie
elu.
Soovin kõigile rõõmsat 1.
septembrit ja turvalist kooliteed!
SILVER HINTO,
juhtivkonstaabel
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Spordiprogrammi juhtis külavanem Ainar Põder oma kaaslastega. Abiks olid Kanepi noortekeskuse noored, kes tegid näomaalinguid.
Sumomaadluse
kohtunik oli Irina Kruusla. Eha
Sööt ja Asta Puru organiseerisid
lastele võistlusi.
25. juulil toimus Soodomal
kümnes külapäev. MTÜ Päri ja
Põlgaste Maaelu Seltsi korraldatud ühine käsitöönäitus teenis
palju kiidusõnu, annetatud
esemed müüdi oksjonil maha.
Ürituse eestvõtja, külavanem
Aili Kangro pärjati kevadel
Põlgastes kevadmemme tiitliga.
Ta tantsib ka memmede rühmas.
Põlgaste kultuurimajas on
9. oktoobril hooaja avapidu.
Oktoobris alustavad ka ringid
tegevust.
ASTA PURU,
Põlgaste kultuurimaja
juhataja

Kultuuriüritused
Kanepi seltsimajas
Käes ongi sügis ja meie
auväärne seltsimaja on endale
uhke rüü selga tõmmanud, et
pidulisi vääriliselt vastu võtta.
Nüüd jääb veel oodata, millal
saame sisustuse ja valgus- ning
helitehnika paika.
Septembris avame seltsimaja
ringidele ja külastajatele.
Hooaja avapidu toimub 16.
oktoobril. Siis on tantsuõhtu ansambliga Svips Raplast, külla
tulevad Raimo Aas ja Margus
Abel.
Oktoobri alguses tähistame
eakate päeva ja õpetajate päeva.
21. novembril on segakoori
juubelikontsert, millega tähistatakse koori 125. aastapäeva.
Loomulikult toimuvad regulaarselt tantsuõhtud noortele.
Üritusi ja tegemist jätkub.
Loodame, et kanepilane leiab tee
seltsimajja kiiresti üles ja ei
unusta seda.
ÜLLE SILLAMÄE

Minu Kanepi

kates kuni tänapäevani välja.
Seda teemat on autor aastakümneid ajaloolase ja kodukandi
patrioodina uurinud. Raamatus
on koos kogu Kanepi kuulsusrikas ajalugu: haridus- ja kultuurielu, kiriku ja seltside tegevus,
Kanepiga seotud ajaloolised isikud. Huvitav osa raamatust on
kindlasti kanepilaste meenutused oma kodukohast ja vanematest. Neile avaldab ka autor tänu.
Raamatut ilmestab sadakond fotot. Lisatud on kultuuriloolised
kalendrid aastate 2010-2014
kohta ja kuulsa Kanepi pastori
Johann Philipp von Rothi poja
Georg Philipp von Rothi lõunaeestikeelne aabits.
Esitlusel viibinud Urmas
Klaas märkis, et vähe on neid
kohti Eestimaal, mille kohta on
nii põhjalik ajalooraamat koostatud. See on tähtis, et väärtustame oma kodukohta, teades eelkäijate tegusid.
Raamatu trükkimiseks kirjutas projekti MTÜ Kanepi Raamatuküla, toetasid Põlvamaa
partnerluskogu, Leader Eesti,
EL maaelu arengu programm ja
Kanepi vald.

Milvi Hirvlaanel on valmiTIIU LEPPIKUS
nud järjekordne Kanepit tutvustav raamat, seekord 356leheküljeline mahukas teos. Uue
raamatu „Minu Kanepi”
esitlus toimus 17. juulil vast remonditud seltsimaja saalis,
kuhu olid kokku tulnud Milvi
sõbrad ja üle poolesaja ajaloohuvilise.
Kanepi ajalugu on saanud
raamatuks. Seda lugedes saame
hea ülevaate Kanepist koha Milvi Hirvlaane oma raamatu
esmamainimisest kirjalikes alli- esitlusel.

Suveõhtu hea muusikaga
22. juulil toimus Kooraste vanas mõisapargis aiamuusika kontsert, kus esinesid
noored viiuldajad Prantsusmaalt, Põlvast ja
Võrust. Kontserdi teises osas laulis Kärt Tomingas Are Jaama kitarri saatel. Kontserdi
organiseeris perekond Kivirand, kes on kujundanud ümbruse kauniks ja meeldivaks
puhkepaigaks ja muusika nautimise kohaks.
Koorastes veedab juba aastaid oma suvesid prantslasest viiuliprofessor Miroslav
Roussine perega. Tema poeg Aleksei koos
kaaslaste Leon Bogino ja Marinu LeidÏiga
andsid koos Põlva muusikakooli viiuliõpi-

lastega suurepärase kontserdi, mille kavas
olid J.-M.Leclairi sonaadi I osa, G.Ph. Telemanni prelüüd, I.Frolovi „Divertisment ja
nali”. Põlva muusikakoolist esinesid Ranno
Tamm, Karmen Urb, Grete Lokko ja Kärolin
Orav. Nad avasid kontserdi Ch.Dancla „Meditatsiooniga”.
Aleksei Roussine ja Maaren Randvere,
kes on pärit Võrust ja õpib Tallinna muusikakeskkoolis, esitasid J. S. Bachi kontserdi
kahele viiulile. Kontserdi lõpuks mängisid
kõik noored viiuldajad üheskoos C.SaintSaënsi tuntuimat lugu „Luik”. Kontsertmeis-

Sündmusterikas suvi on
lõppemas, alev täitub taas
koolinoortega, vallavolikogu praegune koosseis teeb
viimased otsused enne oktoobrikuus toimuvaid valimisi.
Sel suvel oli võimalik osa
saada paljudest kultuurisündmustest. Nii sai teoks
valla jaanipidu, järjekordne
raamatupäev, etendus August Weizenbergi algupärane näidend, Koorastes oli
aiakontsert, Jõksis toimusid
noorteetendused, peeti külapäevi. Kõikide nende ürituste organiseerijaks olid oma
valla aktiivsed inimesed.
Oleme saanud toetusi külakeskuste väljaarendamiseks, ka külateede olukorda
oleme võimaluste piires parandanud.
Koolinoored saavad meenutada päevi õpilasmaleva
rühmades, kokkutulekutel,
noortelaagrites, osalemist
projektides, tantsuetendusi.
Kool jätkab Kanepis
gümnaasiumina, sest meie
kandis on alati haridust ja
kultuuri tähtsaks peetud. Remont koolimajas on tehtud
ja maja ootab õpilasi. Kahjuks vähenes Põlgaste algkooli õpilaste arv ning see
kool tuli sulgeda.
Septembris avame Põlgastes eakate pansionaadi.
Juulist töötab selle juhatajana Marika Drenkhan, kes
on olnud varem ametis valla
sotsiaalnõunikuna.
Kanepi valla eakad on aktiivsed kaasalööjad kõikides
ettevõtmistes, see annab neile endile elujõudu ja nad on
ka meile eeskujuks.
Kanepi vallas on mitu turismimagnetit. Palju külastati Pokumaad, käidi Varbusel maanteemuuseumis ja
suveetendustel. Teelistele
pakkus huvi meie 200aastane kirik, puhati meie kaunite järvede ääres. Kanepis
on palju esiletõstmist väärivat, meil on väga rikas kultuurilugu. Nüüd on suur osa
Kanepi ajaloost talletatud
Milvi Hirvlaane raamatus
„Minu Kanepi”. Kanepi kultuurilugu on mitmele filmilindile jäädvustanud Vaidu
Vidil.
Sel raskel ajal soovin, et
igaüks leiaks endale meeldivat tegevust ja tuleks sellega
edukalt toime. Küllap seda
siis ka märgatakse. Ehk on
mõnele ettevõtjale abiks ka
kaugtöökeskus, mis avatakse endises kolhoosi kontorihoones. Infot selle kohta
saab valla arendusnõunikult.
Tänan kõiki, kes on mind
vallavanematöös toetanud,
ja soovin kõigile edu ja
õnne!
AIVAR LUTS

ter oli Raina Urb Põlva muusikakoolist, teadustas Mai Arund.
Ka Kärt Tomingal on kaheksa aastat Koorastes suvekodu olnud ja ta oli Urmas Kiviranna kutsel meeleldi nõus esinema. Tema
laulude vahele räägitud lood elust ja oma
laulude tekkeloost lõid laheda meeleolu.
Perekond Kivirand tänab peale esinejate
ka häid abilisi Vaaba talu, Kanepi gümnaasiumi, kauplust Aid ja Kodo, Jussi Kaubandust, perekond Hassi ja kõiki teisi, kes
kontserdi õnnestumisele kaasa aitasid.
Kuulajate soov on taas Koorastesse kontserdile tulla. Selleks edu korraldajatele!
TIIU LEPPIKUS
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Partnerluskogu
avab augustis
Leader-toetuse
taotlejatele
uue taotlusvooru
Põlvamaa partnerluskogu avab 17. augustil uue taotlusvooru
kolmes meetmes: 1.2 „Ettevõtlusaktiivsuse ergutamine”, 2.1
„Kvaliteetse, turvalise ja korrastatud elukeskkonna arendamine” ja 2.3 „Kogukonna sotsiaalse kapitali tugevdamine”.
Projektitaotlusi võivad esitada Põlvamaa partnerluskogu tegevuspiirkonnas (Ahja, Kanepi, Kõlleste, Laheda, Mooste, Põlva, Valgjärve, Vastse-Kuuste ja Veriora vald) tegutsevad mittetulundusühingud, sihtasutused ja ettevõtjad ning kohalikud omavalitsused. Projektitoetust antakse MTÜle, SAle ja KOVile kuni 90% abikõlblike
kulude maksumusest ning ettevõtjale kuni 60% abikõlblike kulude
maksumusest. Infrastruktuuriinvesteeringuks antakse projektitoetust
kuni 60% abikõlblike kulude maksumusest.
„Ettevõtlusaktiivsuse ergutamise” meetme puhul on eesmärgiks majandustegevuse mitmekesistamine ja konkurentsivõime tõstmine oskuste omandamise, suutlikkuse suurendamise ja ettevõtluse
edendamise kaudu, keskendudes peamiselt tegevuspiirkonna loodus- ja kultuuriressursside paremale kasutamisele ettevõtluses. Selle
meetme raames saab taotleda toetust alternatiivsete tehnoloogiate
rakendamiseks, ettevõtjate tugisüsteemi ja koostöövõrgustiku loomiseks. Teretulnud on ka õpilasfirmade ja õpilasmalevate projektid.
Maksimaalne toetussumma ühe projekti kohta on 500 000 krooni.
„Kvaliteetse, turvalise ja korrastatud elukeskkonna arendamise” meetmes on rõhk tegevuspiirkonna elanike elukvaliteedi
parandamisel elukeskkonna korrastamise ja nüüdisajastamise kaudu. Maksimaalne toetussumma ühe projekti kohta on 300 000 krooni. Kanepi vallast said eelmises taotlusvoorus positiivse rahastusotsuse näiteks OÜ Filomela Savi turismitalu külalistemaja katuse ja
fassaadide remondiks ning MTÜ Varbuse Mõisameeste Selts Varbuse aidamaja ümbruse haljastuse ja kõnniteede rajamiseks.
„Kogukonna sotsiaalse kapitali tugevdamise” meetmes on eesmärgiks tegevuspiirkonna elanikkonna kaasamine ning nende oskuste ja teadmiste parandamine, et suurendada kogukondade suutlikkust ja piirkonna elujõulisust. Taotlusvooru on oodatud kohaliku
algatuse edendamise projektid ning üheks projektiks saab taotleda
kuni 100 000 krooni toetust.
Kokku on Põlvamaa partnerluskogu tänavu jaganud oma tegevuspiirkonna Leader-projektidele toetust 7,3 miljonit krooni, sellest
961 565 krooni Kanepi vallast laekunud projektidele. Lisaks eespool
nimetatutele said Kanepi vallast Leader-toetust veel Kanepi vallavalitsus Kanepi kirikupargi teede renoveerimiseks, MTÜ Kanepi
Kommunikatsioonikeskus dokumentaalfilmi tegemiseks, MTÜ
Kanepi Raamatuküla raamatu „Minu Kanepi” (Milvi Hirvlaane
ajalooline uurimus) avaldamiseks ning Kanepi vallavalitsus Kanepi
seltsimaja sisustamiseks.
Seekordne taotlusvoor on avatud 17. augustist 5. oktoobril
kella 17ni. Selleks ajaks peavad olema Leader-kontorisse (MTÜ
Põlvamaa Partnerluskogu, Kesk 20, 63308 Põlva) laekunud ka
posti teel saadetud projektitaotlused.
Täpsem info meetmete ja toetatavate tegevuste kohta, taotlemistingimused ja taotlusvormid asuvad partnerluskogu koduleheküljel www.partnerluskogu.ee.
TIIU RÜÜTLE,
Põlvamaa partnerluskogu tegevjuht

Uus õppekeskus Põlvas
Mainori kõrgkool on suurim
rakenduskõrgkool Eestis. Üle
Eesti on koolil 12 õppekeskust.
Mainori kõrgkoolil puuduvad
keskused Põlvas, Valgas, Jõgeval ja Haapsalus. Et nendeski
maakondades oleks võimalik
kõrgharidus omandada, selle nimel teevad tööd kooli esindajad.
Minu kui Põlvamaa esindaja
peaeesmärk on luua õppekeskus
Põlvasse, et anda kohalikele inimestele võimalus õppida oma
kodukohas.
Mis mind tõi Mainorisse?
Esiteks võimalus valida päevane, õhtune või kaugõpe. Olen
õhtuses õppes, mis tähendab, et
saan tööl käia ja õppida. Tähtis
on ka regionaalsus, st kui peaks
olema vajadus või tahtmine elukohta vahetada, saan õpinguid
jätkata samas koolis, ainult teises linnas asuvas õppekeskuses.
Kolmas pluss on õppejõud –
oma ala spetsialistid just praktikas. Alati on parem õppida
praktikutelt, kes tegelevad iga
päev sellega, mida teistele
õpetavad.
Mainori kõrgkool pakub ha-

ridust, mis on tööturul nõutud nii
praegu kui ka tulevikus, ja kõige
tähtsam – kool pöörab suurt tähelepanu pakutava hariduse sisule ja kvaliteedile! Samas on
õppemaks jõukohane. 18 eriala
on minu meelest piisav, et
igaüks leiaks omale meelepärase. Mina leidsin endale südamelähedase eriala – majandusarvestuse ja finantsjuhtimise.
Julgustan õppima asuma eriti
neid inimesi, kellel on õpingutest möödas juba 20 aastat. Minu
tutvusringkonnas on paljud öelnud: „Ma ei oska enam õppida,
mu teadmised on aegunud, kool
ja õppimine on ju noortele!” See
hirm on ületatav. Tänapäeval
omandavad ühes ja samas auditooriumis teadmisi lapsevanem
ja laps. Mainori kõrgkooli kõige
vanem üliõpilane on 62aastane.
Õppida ei ole kunagi hilja!
MERLI MAISTE,
Mainori kõrgkooli esindaja
Põlvamaal
Merli.Maiste@mk.ee
+372 5679 0010
Loe lisa www.mk.ee!

RMK Kiidjärve – Kooraste puhkeala ootab
kõiki spordilembesi loodussõpru 23. augustil kell 11
järjekordsele üritusele „Erastvere 15 järve rattatuur”.
Retk algab Tammiku pubi juurest ning kulgeb retkejuhi saatel 40
km mööda looduskauneid kohti Kanepi vallas. Eessõitja on
endine Erastvere metskonna metsaülem Priit Kask. Katkestajaid
aitab transpordiga loodusvaht Kalle Kalamees. Fini‰is ootab kõiki
osavõtjaid supp.
Registreerimine ja info tel 515 5816 või pilvi.saar@rmk.ee.

Kanepi teine raamatupäev
18. juulil toimus Kanepi
Raamatuküla 2. raamatupäev.
Kanepis tekkis raamatuküla
loomise mõte kaks aastata tagasi
ja juba esimesel tegutsemisaastal korraldati ka raamatupäev.
Nagu toona lubatud, toimus see
ka tänavu.
Päeva esimese poole täitsid
uute raamatute esitlused. Milvi
Hirvlaane tutvustas oma uut raamatut „Minu Kanepi”. Ajaloolase põhjalikkusega koostatud
mahukas teos käsitleb Kanepi
rikast ajaloopärandit tänaseni
välja.
Ilveste perekond esitles lausa
kaht uudisteost. Aapo Ilves tutvustas oma uut luulekogu „Tulen öösel sulle koju” ja Tiina Ilves oma jutustust „Viis viimatist”. Olavi Ruitlane tuli Kanepisse oma uue raamatuga „Naine” ja Antiigiaidas sai vaadata
Vaidu Vidili värsket dokumentaalfilmi „Kanepi vägi”.
Raamatupäeva külaliste nimistu oli Ïanriliselt väga mitmekülgne. Noorte hulgas populaarsust koguvat koomiksiteemat
tutvustas Alar Pikkorainen, kes
on tuntud oma „Kosmosemuttide” koomiksisarjaga. Teistlaadset lähenemist koomiksile avas
kevadel Haanja põhikooli lõpetanud Katariina Skott, kes tegeleb teemaga Interneti vahendusel ja rahvusvahelises ringkonnas.
Räpplüürika võimalustest ja
eripärast rääkis Martti Poom
alias s`Poom. Kitarri mängis ja
laulis Riho Kall Põlvast.
Põhja-Eestist külaliseks kutsutud Andrus Kivirähuga arendas dialoogi Võrumaa kirjanik
Jan Rahman. Kohtumiseks Andrus Kivirähuga olid ettevalmistusi teinud ka Kanepi koolilapsed. Nad esitasid kirjanikule tema loomingut ja teenisid sellega
nii autori kui ka publiku üksmeelse aplausi.
Setuteemaliste lugude ja lauludega esines Lauri Sommer.
Enn Vaino paljastas oma kirjanikutee tagamaid. Üllatusesinejana tuli raamatupäevale Jaan
Pehk, esitades oma uusimat laululoomingut.
Vaadata sai mitut näitust. Välja olid pandud Toomas Kalve ja
Madis Katzi moefotoparoodia
„Kanepi moefoto”, Jaanus Nessleri maalid, „Kosmosemuttide”
näitusekomplekt ja valik Kane-

Madis Kõiv saatis „Kanepise hame” auhinda vastu võtma
oma lapselapse, kes võttis kanepisest kangast ja sellele
tikitud raamatuküla logoga hame vastu koos vanaisa tänusõnadega.

Kanepi gümnaasiumi õuel lugesid õpilased Angela
Korela, Mari-Liis Lattik, Marie Rahel Lail ja Tauno Pettai
katkendeid Andrus Kivirähki loomingust. Kuulamas oli ka
autor ise (istub fotol vasakul).
pi-teemalisi pilte koolilaste sil- lele tikitud raamatuküla logoga
made kaudu. Eksponeeritud olid hame vastu koos vanaisa tänuka Eesti eelmise aasta 25 kauni- sõnadega. Teist aastat anti välja
mat raamatut.
ka Toomas Kalve eripreemiat
Kohal oli kirjastus Varrak ma- kümne aasta vanuse teose eest,
huka müügiletiga, osta sai ka kus on kirjeldatud külajoodikute
raamatuantikvaaride pakutavat, elu. See auhind läks Andrus Kisamuti Võru instituudi trükiseid. virähule raamatus „Pagari piparMitu kirjanikku oli väljas oma kook” ilmunud novelli „Naisemüügiletiga.
võtt” eest.
Omaette sündmuseks on kuÕdusas õhkkonnas möödujunemas Kanepi Raamatuküla nud päev ei hiilanud küll külaskirjandusauhinna „Kanepine ha- tajate arvuga, huvilistele pakkus
me” väljaandmine. Statuudi jär- aga hulgaliselt kirjanduslikku
gi antakse see kümme aastat ta- rõõmu. Korraldajad panevad
gasi ilmunud teose eest, mis on edaspidigi rõhu mõnusale-hubaajaproovile vastu pannud ja mil- sele-lahedale kirjandushuviliste
lel on endiselt lugejaid. Võidu- kokkusaamisele.
teose valimise aluseks on punkPunkti pani päevale Jõksi järtiskaala, kus määravaks on teose ve ääres toimunud vabaõhuetenseotus Võrumaa ja võru keelega. dus. August Weizenbergi alguSelleaastane preemia läks Madis pärase näidendi „Sooharimine ja
Kõivule 1999. aastal ilmunud südameharidus” kohandas laraamatu „Kähri ker'ko man Pek- vastuseks Contra. Lavastaja oli
ril. Studia Memoriae II” eest. Ülle Sillamäe.
Eakas kirjanik saatis auhinda
EPP MARGNA
vastu võtma oma lapselapse, kes
MTÜ Kanepi Raamatuküla
võttis kanepisest kangast ja sel-

Eakad käisid Võrumaad avastamas
Kanepi päevakeskusel on
saanud toredaks traditsiooniks
igasuvised ekskursioonid Eestimaa eri kohtadesse. Seekord otsustasime külastada Võrumaad:
Mõniste muuseumi, Metsamoori
turismitalu ja Uhtjärve ürgoru
nõiariiki. Enamik meist polnud
nendesse paikadesse jõudnud ja
soovijaid sai suur bussitäis. Põhjaliku eeltöö oli teinud meie päevakeskuse töö korraldaja Hele
Türna, seetõttu laabus reis suurepäraselt, ka ilm oli ilus.
Mõniste muuseumis saime
giidi vahendusel ülevaate Eesti
ühest vanemast vabaõhumuuseumist: hoonetest, nende sisustusest, tööriistadest. Muuseumis

korraldatakse mitmesuguseid
temaatilisi üritusi, näiteks hobusepäev, linapäev, lambapäev,
leivapäev jt.
Palju vajalikke terviseteadmisi ja nõuandeid saime Metsamoori turismitalu perenaiselt
Irje Karjuselt. Igaüks talletas
mällu midagi enda jaoks. Eriliselt mõjus meile loitsukelder.
Hea energiaga tervisetooteid saime Metsamoori varasalvest ka
kaasa.
Uhtjärve ürgoru nõiariigis
võistlesime aktiivselt selle maa
rahvuslikul spordialal – luuaviskes. Parima tulemuse saavutanud Helve sai ka toreda autasu.
Meile tutvustati privaatseid öö-

bimisvõimalusi, millest seekord
siiski loobusime. Seda enam
nautisime nõiaköögi kokakunsti:
nõgesesupp ja magustoit maitsesid ülihästi. Lõunasöögi tegi
eriliseks nõid Augusti kohalolek. Tema riukalikele küsimustele tuli meil vastata. Tublimad
vastajad olid Linda ja Leie, kes
said ka preemia.
Toreda ekskursiooni eest täname Kanepi vallavalitsust, ekskursiooni organiseerijat Hele
Türnat, Tuuliku bussifirmat, kes
on meid alati meeldivalt sõidutanud, ja kõiki reisikaaslasi.
LAINE LAAN

Seeniortantsurühmad esinesid
Kuopios tantsufestivalil
Suvi on puhkuse, sõitude ja
sõpradega kohtumise aeg.
Kanepi ja Saverna segarühmad olid 15.-16. juunil Soomes
Kuopios XX tantsufestivalil.
Esmakordselt osalesid seal ka
seenioritantsurühmad Lätist ja
Tallinnast.
Traditsioon korraldada rahvusvahelisi tantsufestivale sai
alguse Kanepist 2005. aastal, kui
toimus seenioritantsude õppepäev. Järgmisel aastal korraldatigi Kanepis kirikuplatsil rahvusvaheline tänavatantsufestival.
Sama aasta augustis osalesime
festivalil Jurmalas, aasta hiljem

Valkas. 2008. aastal tantsisime
koos sõprusrühmadega Lätist,
Soomest ja Eestist vanalinna
päevade ajal Tallinnas raekoja
platsil. Sel aastal kutsus meid
Soome Kuopiosse esinema tantsurühm Pivot. Vastuvõtt oli sõbralik. Õppisime ja õpetasime
tantse, esinesid Läti, Soome ja
Eesti rühmad. Suurel kontserdil
linna turuplatsi laval esitas iga
rühm oma kava. Südamliku tänu
ütlesid meile Soomes elavad
eestlased. Festival lõppes suures
sõprusringis, anti lubadused
kohtuda ka edaspidi. Lisaks
saime tutvuda Kuopio vaatamis-

väärsustega, enne laevale minekut ka Helsingiga.
Oleme tänulikud sponsoritele: Põlva Kultuurkapitalile,
Kanepi ja Valgjärve vallale, Kanepi seltsimajale. Suur tänu ka
firmale Tuulik ja nende toredale
bussijuhile Toivole ning rühmajuhtidele Heljule ja Mariale.
Südamlikud tänusõnad kuuluvad loomulikult ka Soome
tantsurühmale Pivot ja nende
juhendajale Elvirale.
Reisist osavõtjad
HELE-MALL TÜRNA ja
MARIA DRENKHAN

„Kanepi vägi”
Raamatuküla päeval sai
Antiigiaidas vaadata Vaidu
Vidili uut dokumentaalfilmi
„Kanepi vägi”. See on kolmas film sarjast, mis koondab Kanepi kihelkonna ajaloo- ja kultuurikilde minevikust tänapäevani. Vaidu Vidil
on filmilindile jäädvustanud
praegused vaated, säilinud
fotodokumendid ja inimeste
meenutused Kanepi kihelkonna vesiveskitest. Kokku
on ajaloolise Kanepi kihelkonna territooriumil üles
võetud 29 veskikohta, mitmest on alles vaid müürikivid ja mälestused. Filmis
kõnelevad Juhan Klais Koorastest, maausuline Epp
Margna, ajaloolane Peeter
Lail, Jaak Metsalu, Kaja
Kirsipuu jpt. Veskite teema
on läbi põimunud legendide
ja müütidega Ahja ja Võhandu jõe pühadusest. Filmil
on hindamatu ajalooline
väärtus, sest aeg teeb oma
töö, vaid jõed tulevad ja lähevad, toovad ja viivad, nagu
ütleb filmis Epp Margna.
Vaidu Vidili filmid kannavad registreeritud kaubamärki IDENT. Selle raames
on valminud ja valmimas
veel dokumentaalfilme Kanepi kultuuriloost. Ajapikku
on tal kogunenud suur videoarhiiv setudest siin- ja sealpool piiri. Materjal läheb
varsti montaaÏi. Vähesed teavad, et juba aastaid teeb Vaidu Vidil koostöös OÜga Editors uudiseid YLE TVle.
Mullu näidati Soome TVs
üheksat 40minutilist Eestit
tutvustavat filmi „Matkassa
Virossa”. Selle võtterühmas
osalesid ka Valli ja Vaidu Vidil. Tänu nendele oli ka Kanepi mitme teemaga pildis.
Eestit külastavate turistide
jaoks teeb Vaidu Vidil koostööd kultuuriloogiidi Elina
Aroga. Valminud on soomeja ingliskeelne Tartu vanalinna tutvustus, samad filmid
tulevad lähiajal välja hiina-,
jaapani- ja kreekakeelsena.
Järge ootab Kanepi kihelkonna hariduse ajalugu, Kõlleste
ja Valgjärve valla territooriumile jäänud koolide asukohad ja ajalookillud on jäädvustatud ja osaliselt ka Kanepi ümbruse koolid. Lisaks
filmile „Kanepi vägi” on
DVD-plaadil juba August
Weizenbergi näidendi „Sooharimine ja südameharidus”
esietendus Jõksis, samuti
Kooraste aiakontsert (kahes
osas). Viimane muusikaline
videosalvestus oli Otepää
puhkpillipäevade lõppkontsert Rõngu kirikus. Viimastel
aastatel on tehtud salvestusi
ka Leigo järvemuusikalt. Eriti suur on olnud huvi Urmas
Sisaski
flöödikontserdi
„Leoniidid” vastu, dirigeerib
Neeme Järvi ja solistina on
kaastegev Maarika Järvi.
„Saan valida, teen ainult neid
asju, mis ka endale huvi pakuvad. Peamiselt on need
kultuuri ja ajalooga seotud
teemad. Kümmekond pikemat filmi ja hulk väiksemaid
salvestusi aastas, rohkem ei
kannata pisike kodustuudio
välja. Aga kui rääkida Kanepi väest, siis see on ikkagi
need paljud memmed ja taadid, kes on meid oma tööga
tänasesse päeva vedanud ja
kelle räägitud lood on huvitavamad kui mis iganes ajalooraamat,” räägib Vaidu Vidil.
Nii ongi kujunenud, et
reklaamtrükiste tegemine on
vaid veerand tema tööst ja
me näeme paljudel valla üritustel filmimas kohalikku
kaamerameest. Suur tänu
talle selle eest!
TIIU LEPPIKUS
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Uus kooliaasta on ukse ees
Kohe algab 2009/2010. õppeaasta. Kuidas Kanepi gümnaasium sellele vastu läheb?
Suve jooksul on koolimajas
tehtud sanitaarremont: klasside
põrandad, pingid, koridorid, saal
on saanud uue värvkatte. Täideti
tervisekaitse
ettekirjutused:
klasside akende ees on rulood ja
tahvlite kohal uued valgustid.
Ka päästeameti ettekirjutus tuletõkkeuste kohta on täidetud. Sotsiaalpedagoogile remonditi töökabinetiks endine laoruum. Kevadel osteti juurde garderoobi
metallkappe. Selle tulemusena
on nüüd vaid 1. klassi õpilastel
üks kapp kahe peale, ülejäänutel
on isiklik lukustatav kapp.
Kuna kooli eelarve vähenes,
siis jäi projekteerimata ja ehitamata planeeritud ventilatsioonisüsteem. Pingelisest eelarvest
püüame leida ressursse, et staadioni Hurmi tänava poolne aed
rekonstrueerida ja garaaÏide välimust uuendada.

Algavaks õppeaastaks saime
projektidega kaitseministeeriumilt 10 000 krooni riigikaitse
õppevahendite soetamiseks, alaealiste komisjonilt 7 500 krooni
probleemsete noorte seikluslikeks tegevusteks. Esitasime
ELile rahataotluse andekate laste arendamiseks ja uute valikainete rakendamiseks ning majandusõpetuse edendamiseks summas 1,9 miljonit krooni. Vastus
peaks saabuma septembri algul.
Uuel õppeaastal alustab koolis tööd 14 klassikomplekti. Paralleelklassid on 7. ja 9. klassis,
praeguse seisuga on mõlemas 29
õpilast. Eelmise aasta kaks 10.
klassi liidetakse üheks 11. klassiks, kuna õpilaste arv langes alla 36. Gümnaasiumiklassid jagunevad paralleelideks alates 37
õpilasest.
Suvel lõpetas mitu õpetajat
pikaajalise tasemekoolituse. Nii
said magistrikraadi Merike Luts
(inglise keel), Ella Põder (vene

keel). Metsamajanduse bakalaureuseõppe lõpetas Peeter Pau,
allakirjutanu sai andragoogi IV
kutsetaseme.
Põlva kultuurikeskuse kultuurijuhiks suundus Andre Laine, tema asemel tuleb tööle Tartu
tantsuklubi Hetero treener Rita
Böckler. Kanepi valla kultuurija spordinõunik Ülle Sillamäe
hakkab 10. klassis õpetama uurimistöö ja meedia aluseid.
Rahastuse sai Innovesse esitatud projekt, tänu millele lisandub õppekavasse uus aine – karjääriõpetus. Innove tasub õpetaja koolituse ja 50% õpetaja töötasust.
Kommenteerimist vajab palju
meediakära ja segadust tekitanud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse (PGS) eelnõu üks osa.
Arutelu all on olnud põhikooli ja
gümnaasiumi õppekava lahutamine, põhikooli ja gümnaasiumi
eraldamine eraldi koolideks ja
sellest tulenevalt väikeste güm-

naasiumide sulgemine. Selliseid
arutelusid on olnud ka varem,
seaduseks ei ole need saanud,
nagu ka suvevaheaja lühendamine, koolikohustusliku vanuse
tõstmine jms. Kanepi gümnaasium jätkab tööd gümnaasiumina, meil on olemas haridus- ja
teadusministeeriumi koolitusluba keskhariduse andmiseks ja
õpilased, kes soovivad Kanepi
gümnaasiumis õppida.
Eelnõu arutelud jätkuvad sügisel. Uue seaduse kehtimahakkamisest ja sisust anname ülevaate ka Kanepi Teatajas.
Kõikidele õpilastele soovin
töökust ja õpimotivatsiooni, sest
hea haridus annab tööjõuturul
eelised. Lastevanematele soovin
jõudu toetada lapsi, sest õppimine ei ole kerge töö. Vallavalitsusele ja vallavolikogule soovin
tarkust teha sel keerulisel ajal õigeid otsuseid. Ilusat kooliaasta
algust kõigile! Kohtumiseni 1.
septembril kell 9 aktusel.
MERIKE KASTE,
Kanepi gümnaasiumi
direktor

Põlgaste lasteaed-algkool
jätkab lasteaiana
2008/09. õppeaasta oli Põlgaste koolile viimane. Kooli sulgemise peapõhjuseks oli õpilaste vähesus. 2007/08. õppeaastal
õppis koolis 18 last. Eelmise suve jooksul lahkus koolist 11õpilast, neist kaks lõpetasid 6. klassi. Õpilaste arv vähenes veelgi ja
nii ei jäänudki muud üle kui kool
sulgeda.
2008/09. õppeaastal õppis
meil üheksa õpilast, lasteaias
käis 16 last. Viimasel kooliaastal
õppisid Põlgaste kooli 1. klassis
Helina Inno ja Anneli Lukats, 3.
klassis Marten Hani, Joosep
Lukats, Karl-Erich Ruttu, 5.
klassis Kaira Kurvits, Mihkel
Lukats, 6. klassis Kristiina Rinne, Kaldin Raidväli.
Lasteaia lõpetas kuus last:
Sandra Muuga, Mary-Angela
Ruttu, Alex ·evt‰uk, Carlo Toomeoja, Carol Toomeoja ja TerjeRiin Tätte. Nemad jätkavad
õpinguid Kanepi gümnaasiumis.
Aasta jooksul toimus mitu
meeldejäävat ettevõtmist: tähtpäevapeod koos lastevanematega, teatriskäigud, ekskursioonid,
teemapäevad jne. Koos kultuurimajaga korraldasime beebide
austamise päeva, õppisime selgeks mitu näidendit, millega

esinesime raamatukogupäeval,
jõulupidudel nii koolis kui ka
kultuurimajas ning emadepäeva
peol. Ringidest töötasid peale
näiteringi muusikaring õpetaja
Kaja Kerneri, kunstiring õpetaja
Merlin Jalajase, nobedate näppude ring õpetaja Merle Põlluveere ja meisterdamisring õpetaja Rein Põdderi juhendusel.
Enamik asju jääb siia ja lasteaed saab neid kasutada, osa tööõpetuse vahendeid jääb eakate
pansionaadile. Arvuteid on antud ka teistele valla allasutustele. Kanepi gümnaasiumi õpetajad valisid koolile vajalikke õppevahendeid, õpikuid ja õppekirjandust. Arhiivimaterjalid on
paigutatud vallavalitsuse arhiivi,
sealt saab ka väljavõtteid kooli
õpilasraamatust.
Tänavu 1. septembrist töötab
Põlgastes lasteaed. Sinna jäävad
tööle kaks lasteaiaõpetajat, üks
õpetajaabi, poole kohaga on tööl
lasteaia juhataja ja kokk. Kooli
töötajad koondati. Loodan, et
sügiseks leiavad nad endale väärilise töökoha. Soovin kõikidele
kordaminekuid!
EHA SÖÖT,
Põlgaste lasteaia juhataja

14. augustil toimus Kanepis Jõksi laululaval Andre Laine
tantsijate suvelaagris valminud tantsuline komöödia „Linnast
ära ehk nädalaks maale”. Tegemist on humoristliku
etendusega, kus näitlejad ja tantsijad lõid meeleoluka pildi
maaelust läbi linnanoorte seikluste. Muusikaks olid valitud
Eesti artistide populaarsed lood. Osavõtjaid oli mitmest Andre
Laine tantsutrupist: Meie Stuudio, Kagu Kabujalakõsõ,
Variatsioonid, Siisike ning Kanepi ja Varstu rühm. Kõige
suurem tänu osavõtjatele, kes aitasid nii nõu kui ka jõuga. Tänu
ka sponsoritele.
Andre Laine tänab abi eest perekond Kelnerit, Saiat, Pärna,
Hiopit, Külli Lokkot, Ele Kõivu, Mikk Tagelit, Rivo Veskit,
Liina Roopi, Iiris Jaaskat, Inge Tamme, Annika Kääri, Kadi
Lutterit, Kaisa Lutterit, Maanus Hassi, Urmas Kiviranda,
Kanepi gümnaasiumi ja Kanepi gümnaasiumi söökla töötajaid,
Kanepi vallavalitsust, Kanepi seltsimaja.
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Tule tasuta arvutikoolitusele!
Iga päev toob uusi võimalusi
sooritada igapäevatoimetusi ja
kasutada teenuseid interneti
vahendusel.
Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi uuringus
infokihistumise kohta eristatakse inimesi selle järgi, mil
määral nad oskavad ja on motiveeritud kasutama info- ja
kommunikatsioonitehnoloogiaid, et oma elukvaliteeti tõsta.
Eesti Telekom, EMT, Elion,
MicroLink ja SA Vaata Maailma on algatanud inimeste internetti kaasamise projekti „Ole
kaasas!”. Projekti käigus on
soovijatel võimalik läbida arvutialane alg- ja täiendusõpe.
„Ole kaasas!” aitab vähendada
infokihistumist, lihtsustades
interneti kasutamise võimalusi.
Koolituse läbinutel on võimalik muretseda soodushinnaga arvuti ja internetiühendus.
Koolitusele on oodatud
kõik, nii memmed-taadid kui
ka koolinoored, kellel napib
oskusi arvutit ja internetti kasutada.
Koolitus jaguneb kaheks.
Algõppes on fookuses algteadmised arvutist; töö alustamine
ja lõpetamine; algteadmised
internetist; internetist info otsimine; elektronpost. Koolitus
on mõeldud päris algajatele ja

neile, kes on arvutiga väga
vähe kokku puutunud. Täienduskoolitusel on võimalik tutvuda ID-kaardi ja Mobiili-ID
kasutuse võimalustega, õppida
digiallkirjastamist ning saada
ülevaade avalikest ja ettevõtete
e-teenustest. Sellele koolitusele on vaja kindlasti kaasa võtta
ID-kaart ning teada PIN 1
(isiku tuvastamiseks) ja PIN 2
(digiallkirjastamiseks). Juhul
kui ID-kaardi PIN-koodid on
kadunud, saab need tasuta kodakondsus- ja migratsiooniametist. Kui on olemas Mobiili-ID, siis tuleks koolitusele
kaasa võtta ka kõik selle kasutamiseks vajalik.
Koolitused toimuvad Kanepi gümnaasiumi arvutiklassis.
Koolituse pikkus on neli akadeemilist tundi. Rohkem infot
ja registreeruda saab internetis
aadressil www.olekaasas.ee
või „Ole kaasas!” infotelefonil
618 0180. Registreerumiseks
võib kirjutada ka koolitajale eposti aadressil pirvil@tamula.edu.ee või helistada alates 2.
septembrist tööpäeviti telefonil
797 6321.
Kohtumiseni koolitusel!
PIRET VIIL,
Kanepi gümnaasiumi
õppealajuhataja,
„Ole kaasas!" koolitaja

4.-7. augustini toimus Kanepi noortekeskuse ja Tartu Tähe
noorteklubi koostöös noorte laulu- ja tantsulaager EstRus, selle
lõpetas etendus Jõksi laululaval. Etenduse muusika ja tantsude
kokkupanekul oli suur osa noortel endil. Peamine eesmärk oli
lõimida eesti ja vene noori just tantsu ja laulu kaudu.

Kus on minu koduke? Seal, kus Hurmi külake
On juulikuu sume õhtupoolik. Hurmioru Ööbikud on kogunenud kooriprooviks Varbusele Kalev Lindali juurde, et 8. augustil toimuval perepäeval
rahvast kontserdiga rõõmustada. Koori
juhendaja Meeli Rammul on juba pilli
taga ja mitmehäälne laul kodust on
kaugele kosta.
Kui laulud lauldud, ei jäänud loomulikult ka siinkirjutaja nokk kinni: puhusime veidi külajuttu. Vestlusringis
istusid Eela ja Arvo Jää, Meeli ja Tiit
Rammul, Reet ja Vello Karu, Urve ja
Paavo Järg, Anne Tomba, Ilmar Tagel,
Eha Sööt, Vaike Kottisse, Aini-Megate
Asi ja vast loodud orkestri juht Kalev
Lindal.
Mis on Hurmi külas varasemaga võrreldes muutunud, mis on Hurmi küla liikumise fenomen?
Anni teeb jutuotsa lahti: „Kui võrrelda Hurmi küla varasemat ja praegust
elu, siis võib öelda, et Hurmi küla on tühi. Varem oli Hurmis suur saun. Laupäeviti käis saunas oma veerandsada
inimest. Nüüd ei ole neljagi enam.”
Ilmar arvab, et vahest on nüüd igal perel
oma saun.
Anni meenutab edasi: „Vanas mõisahoones elas oma neli-viis peret, samas
hoones oli ka koorejaam. Ka see maja
on hävinud, peaaegu pool sajandit
tagasi. Hurmi küla oli siis territoriaalselt
hulga väiksem kui praegu, aga rahvast
oli tunduvalt rohkem.”
Arvo Jää poetab vahele, et praegu on
külas registreeritud 44 meest ja 45 naist.
Suvel aga on külas umbes 400 inimest.
Küla keskpaik on tühi. Kui varem
olid külas farmid – lüpsikari, noorkari –

siis oli rohkem liikumist. Veel olid
sigala ja kanala. Need on kolhoosiaja
mälestused.
Pered olid toona samuti suuremad.
Ega praegugi külas päris tühja majapidamist ole.
Kokku on Hurmi külas 55 talu, kus
elanikud toimetavad.
Ilmar Tagel: „Kui meie Velloga koolis käisime, siis rivistus igal hommikul
Hurmi küla tsentrumist 28 vennikest, et
minna Karaski kooli. Palju nüüd läheb?
Mitte ühtegi. Karaskis pole kooligi
enam. Pole kooli, pole lapsi.”
Anne lisab: „Kui minu lapsed käisid
koolis, siis oli koolis 22 last. Teine niipalju läks Põlgastesse.”
Ilmar: „Kui meie koolis käisime,
autot veel ei olnud.”
Tekib üleüldine arutelu, kui palju
Hurmist praegu kooliõpilasi hommikuti
bussi peale läheb. Arutelu tulemusel
leitakse üks poiss, kes käib kooli Kanepisse, Põlvas koolis käijaid ei meenu.
Küsimusele, millega Hurmi küla elanik leiba teenib, tuleb vastus kiiresti:
siin elavad peamiselt pensionärid.
Järgneb nõutu vaikus. Nii ta kipub
olema, kõlab Vello kommentaar.
Arvo Jää ei ole sellega päri: „Ei ütleks, et ainult pensionärid. On tegelikult
fifti-fifti, arvan niimoodi. On koolis käivaid noori, kes kohapeal koolis ei käi,
käivad kusagil kaugemal. Siis on
erinevate erialade esindajaid – on ehitajaid, keevitajaid, õpetajaid, teatrikriitik,
lavastuskunstnik. Siin on huvitav
kooslus. Need on just tööealised
inimesed, kes käivad kaugemal tööl.”
Tahan teada, kes on kuulsaim Hurmi

8. augustil toimunud Hurmioru perepäeval esines vast loodud
orkester Hurmioru Folk koosseisus Kalev Lindal (akordion), Ants Nurk
(kitarr), Merike Tigas (viiul), Carol Kottisse (plokkflööt), Merit Rammul
(viiul), Karmen Tigas (viiul), Heino Tagel (bariton), Ilmar Tagel (tuuba).
Foto: EELA JÄÄ

küla kodanik? Keda tuntakse? Jälle hetk
arupidamist, siis teatab Vello: „Ilmar on
meie kõige tuntum mees.” Järgneb heatahtlik naer. Ilmar ei taha vist kogu aupaistet endale võtta ja täiendab kuulsate
hurmikate nimekirja: „Leisi Valve on
tuntud pedagoog. On õpetanud mitut
põlvkonda.”
Valve on ka palju kodupaiga muistendeid Põlvamaa muistendite kogumikku saatnud. Selle koostas omal ajal
Rein Vill.
Hurmiorg on paistnud silma tugeva
seltsitegevusega. 2002. aastal asutati
Hurmioru selts, selle katuse all tegutseb

ka Hurmioru perering, kuhu kuuluvad
Kanepi, Kõlleste, Laheda ja Põlva valla
piirimail tegutsevad talupered.
Ühiselt tõdetakse, et selts on külaelu
arengut oluliselt edasi viinud. Paljud
asjad on hakanud liikuma.
„Hurmi külakell... Külakell on see,
kel hästi palju juttu jätkub.”
Vaike: „Kui nüüd külakellast juttu
tuli, siis selle talu peremeest, kus me
praegu elame, olevat kutsutud külakellaks. Ta olevat alati öelnud: „See tuleb
suure kella külge panna.” Ja nii sai ta
oma hüüdnime.”
Ühiselt on palju tehtud: Kantsimäe

peoplats sai korda, Hurmi järve rand on
korrastatud, Hurmiorus on põlluralli
rada. Kõik on tehtud projektipõhiselt.
Kolm külakokkutulekut on olnud:
1998., 2004. ja 2008. aastal.
Hurmi külakooli kivi avamine oli
2006. aasta 2. septembril. Paavo Järg
kirjutas luuletuse pühendusega „Vanalõ
koolilõ”. Selleks puhuks tuligi kokku
projektikoor Hurmioru Ööbikud. Üles
on astutud mitmel üritusel, esinetud on
ka televisioonis.
Meeli kiidab lauljaid: „Me saime
kohe sõpradeks, tahtsime ikka uuesti
kokku tulla. Tänaseks oleme nagu suur
pere. Käime üksteise sünnipäevadel,
tahame tihedamalt suhelda, mitte ainult
kooriproovis kokku saada.”
Ei sega ka vanusevahe. Vanima liikme Aini-Megate ja noorima ööbiku Helery vanusevahe on 64(!) aastat.
Kuidas näeb välja Hurmi küla mõnekümne aasta pärast? Praegused hurmikad küla tuleviku osas pessimistid ei
ole. Ollakse veendunud, et küllap lapsed
siia ikka tagasi tulevad, ainult peavad
endale tegevuse leidma. Niisama passida pole siin tõesti mõtet. Mingi põhitöö
peab olema. Inimesed käivad kaugel
tööl, Põltsamaast Viljandini välja, Võrust ja Tartust rääkimata.
See aga ei takista siia endale kodu
soetamast. Eela tõdeb: „Kui meie külla
tahetakse elama tulla, siis järelikult on
see niisugune küla, kus inimesed tahavad elada.”
Jah, Hurmi küla on tõepoolest kodune ja perekeskne küla.
ÜLLE SILLAMÄE
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Õnnitleme sünnipäevalapsi!
Kaunimad õied, mis sügis saab luua,
tahame sinule täna tuua.
Põimida neisse särava päikese,
õnnesoovi nii suure kui väikese.

SEPTEMBER
97
Hilda Kobakene
Piigandi küla
96
Hilda Ruus
Põlgaste küla
90
Helje Ehasalu
Heisri küla
89
Perenije Kets
Soodoma küla
86
Aini-Megate Asi
Hurmi küla
85
Laine Plado
Piigandi küla
84
Voldemar Haugas
Kanepi alevik
Meeta Leidar
Karste küla
Hilja Eespäev
Karste küla
83
Edgar Ladva
Kooraste küla
82
Arnold Rull
Peetrimõisa küla
Ellen Vallimäe
Hurmi küla
Helja Sool
Jõgehara küla
81
Erich Hani
Kaagvere küla
80
Eha Pettai
Kanepi alevik
Helju Pilt
Kanepi alevik
Linda Puusepp
Põlgaste küla
Helga Pant
Erastvere küla
75
Erich Linnak
Kanepi alevik
Lea Potter
Jõksi küla
Ilme Rööpson
Põlgaste küla
70
Enn Piiskoppel
Erastvere küla
Ivi-Maret Muuga
Koigera küla
Õie Lokk
Põlgaste küla
Ene Kuusneem
Soodoma küla
65
Lembit Jurs
Kooraste küla
Riina-Rutt Allekõrs
Põlgaste küla

60
Mati Sikk
Närapää küla
Mai Pappel
Sõreste küla
Valentina Ganova
Erastvere küla
Ene Põder
Lauri küla

OKTOOBER
91
Georg Tiisler
Kanepi alevik
Elsbeth Sikk
Soodoma küla
85
Aino Sohar
Põlgaste küla
83
Hilja Sool
Jõgehara küla
82
Daisy Pokk
Kaagna küla
80
Uno Kutti
Soodoma küla
Virve Pettai
Kaagvere küla
Endla Sarapuu
Erastvere küla
Asta Luts
Koigera küla
75
Maimu Pärna
Hurmi küla
70
Ülo Kaljumäe
Erastvere küla
Laine Hani
Põlgaste küla
Helve Juust
Karste küla
Roosa Lina
Kanepi alevik
Alide Jürimaa
Soodoma küla
Asta Paistu
Kanepi alevik
65
Artur-Johannes Valge
Sõreste küla
Toivo Jõerand
Kanepi alevik
Aili Kangro
Soodoma küla
60
Nadezda Tihhonova
Magari küla
Külli Ermel
Kaagvere küla
Tugevat tervist ja jõudu
soovivad kõikidele
sünnipäevalastele
Kanepi vallavolikogu ja
vallavalitsus.

Oled osalenud Ajaringi
eakate ansambli kõigil esinemistel, ja seda juba kolmteist aastat – ansambli loomisest alates. Kaunid meloodiad on meid liitnud, sa
oled olnud meile hea sõber. Positiivne ellusuhtumine on andnud sulle palju eluaastaid ja meile meeldivaid koosolemise
hetki. Sinu loomupärane optimism ja rõõmsameelsus innustavad meidki, naeratus ja huumorimeel saadab sind kõikjal.
Oled jutustanud oma elust humoorikalt, mõned su meenutused
on jõudnud heli- ja filmilindile. On olemas tõeline väärtus –
head inimlikud suhted – ja on imepärane, kui tähelepanelik sa
suudad kõigi vastu olla.
Soovime, et sul jätkuks laululusti, head tervist, südamesoojust ja hingejõudu veel paljudeks aastateks!
Ajaringi segaansambli nimel
LAINE LAAN

Tänavu kutsub Mesipuu talu Rehepapp
suurele kogu pere SUVELÕPUPEOLE
14.45 Päeva avamine.
15.00 Tõmmatakse käima rehepeksumasin.
17.00 Etendatakse kohaliku näitlejaskonnaga August
Weizenbergi algupärandit „Sooharimine ja südameharidus”, kaasa teeb Kanepi segakoor.
18.30 Ühislaulmine.
Viisi hoiavad Kanepi ja Kambja segakoori lauljad.
Lapsed saavad uudistada koduloomi, joonistada, trükkida, võistelda.
Kohapeal saab sooja süüa, juua.
Müügil talutooted: mesi, koduõlu, aiasaadused, meemõdu, lihatooted jms.
Kuna näitemäng lõpeb pulmapeoga, on kõik külalised palutud
pikka pulmalauda.
NB! Kui vanasti pulma mindi, võeti söök kaasa; seda saab ka
kohapeal osta!
Tantsuks mängib ansambel Veskikivi. Ole kohal!
IIlmataadiga on sõlmitud vastastikuse abistamise leping.

ANNI PUHKEMAJA
Mõnus koht
heaks olemiseks.
Meie juures saab pidada
mõnusaid saunaõhtuid ja
sünnipäevi.
Majakesse mahub 12-15
inimest.
Info tel 550 7500,
www.annipuhkemaja.ee,
siim@annipuhkemaja.ee.

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

Luisa Nõmmik
Kanepi alevik
Andri Tätte
Põlgaste küla
Brenda Vals
Põlgaste küla
Kaspar Liivamägi
Kaagna küla
Andero Jürisoo
Soodoma küla
Liisi Uibo
Põlgaste küla
Robin Hoop
Heisri küla
Õnnitleme vanemaid!

MÄLESTAME
MALLE ANNMANN
6.04.1951–3.06.2009
Kaagvere küla
HILLAR KASESALU
5.05.1942–10.06.2009
Kanepi alevik
UUNO RAAL
1.04.1932–18.06.2009
Kaagvere küla

ANTS MÕISTUS
8.01.1940–10.07.2009
Põlgaste küla
HARALD SILGO
20.09.1921–19.07.2009
Erastvere HK
ELSA KANA
22.07.1935–15.08.2009
Hino küla

Järgmine Kanepi Teataja ilmub oktoobris.
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Suvi Pokumaal

Õnnitleme!
Kaja Kirsipuu
90

Ostan kasvavat ja
virnastatud võsa ning
väheväärtuslikku metsa.
Samas teen noorendike
ja kultuuride
hooldusraiet.
Info tel 525 3126, Märt
Karu, OÜ Steplergrupp.

20. septembril on taas
Kanepi kooli staadionil
KIRBUTURG.
Seekord oodatakse
lisaks vanadele
asjadele ka põllult ja
metsast kogutud
sügisande
müüma ja ostma.
Korraldaja MTÜ
Kanepi Valla Selts.
Info tel 5823 0105,
509 0686, 501 8593.

Alates septembrist on
taas avatud Kanepi
väikelaste mängu- ja
tegevustuba. Ootame
igal teisipäeval kella
10–11 Kanepi noortekeskuse ruumidesse (Turu 6).
Kohtumiseni!

hooldustöötajatele.
Soovitav eriharidus. Sooviavaldus ja CV saata või tuua
Kanepi vallavalitsusse aadressil Turu 2, 63101 Kanepi.
Info tel 513 4702.

Viimasel ajal on Eestis üritatud
inimeste tunnetele rõhudes raha
välja petta. Kelm helistab ohvrile,
tutvustab end politseinikuna ja räägib, et tema lähedane on põhjustanud liiklusõnnetuse või on läheda-

toimuvad Leader-meetme projekti „Pokumaa teemapargi
arendamine läbi ajaloo- ja kultuuripärandi säilitamise” raames.
Augustis tegutses Pokumaal
õpilasmalev, seekord juba seitsmendat korda. Malevlaste abil
korrastati laudteed ja Puuko tulevast eluaset Padasoomäe talukohas. Dendroloog Urmas Roht
jagas teavet looduslike niitude
hooldamise kohta. Õpitut rakendati võsatõrjetöödel. Samuti toimus meeskonnatööoskuste koolitus. Malev toimus Leadermeetme projekti „Pokumaa õpilasmaleva ja noorte talgute läbiviimine” raames.
Padasoomäele on paigaldatud
vanad, kuid hästi säilinud palkhooned: Puuko tare, ait ja suitsusaun. Matkamängurajal näeb
150 aasta vanust metsaküüni.
Järgmine etapp on hoonete sisustamine. Pokumaa sihtasutus
on väga tänulik kõigile inimestele, kes on valmis annetama
Puuko eluaseme tarvis vanu taluesemeid. Loodame, et tuleval
suvel saab Puuko juba oma kodus külalisi vastu võtta.
Septembrist detsembrini
oleme avatud kolmapäevast
pühapäevani kella 10-17.
Septembrist alates pakume
mitmesuguseid võimalusi lasteaia- ja kooligruppidele. Detsembris ootame Pokumaale soojade soovide aega tähistama.
Lisainfot koolituste ja kõige
Pokumaal toimuva kohta leiate
meie kodulehelt www. pokumaa.ee.
Kohtumiseni Pokumaal!
ENA DRENKHAN,
tegevjuht

Kanepi segakoori
üheshingamine

Müüa SUHKUR
50kg kottides.
Hind 630 krooni kott,
toome tasuta koju.
Tel 550 7500.

Avatav Põlgaste pansionaat pakub tööd

Politsei hoiatab

Edgar Valteri loomingut tutvustav ja tema idee järgi loodud
Pokumaa Kanepi ja Urvaste valla piiril on muutumas üheks
Lõuna-Eestit külastavate turistide populaarsemaks sihtkohaks.
Suvel on Pokumaad külastanud
mõnel päeval isegi 200 turisti.
Tullakse peredega või suuremate-väiksemate gruppidega. Pokukojas ja loodusradadel jätkub
vaatamist ja tegutsemist tundideks.
Üritustega tähistame pokukalendri tähtpäevi. Hauka talukohas toimus 12. juunil nukuteatrite festival ning 7. augustil Jaak
Tuksami kontsert „Meil on elu
keset metsa”.
Pokumaal on toimunud ja
seisab ees mitu huvitavat koolitust. Toimunud on folkloori
õppepäev „Folkloori imeline
maailm - vanemad ja uuemad
laulumängud, jõu- ja osavusmängud, rahvaluule lühivormid,
mängituslaulud”, vihtade tegemise õppepäev, puutöö õppepäev, villa õppepäev, vööde
tegemise õppepäev.
Ees ootavad lõhandikkatuste
ja leivategemise õppepäevad.
Lõhandikkatuse õppepäevad
toimuvad 12. ja 13. septembril. Lõhandikkatus valmib kiilude abil lõhestatud ja õõnestatud palkidest. Poolpalgid õõnestatakse voolmete ja künakirvestega. Samal ajal pannakse Puuko
suitsusaunale lõhandik-katust ja
näidatakse, kuidas poolpalgid ka
katusele kinnitatakse. Juhendaja
on Heiki Mürk.
19. septembril on leivategemise õppepäev. Räägitakse leivateost, katsutakse Puuko tare
ahjus leiba küpsetada. Juhendaja
on Mariina Kõller. Koolitused

ne kedagi peksnud. Seejärel nõutakse kriminaalmenetlusest hoidumiseks või kannatanule maksmiseks sularaha.
Ärge kelmidele raha makske!

Kindlasti helistage politsei
tasuta lühinumbril 110.

Mis on ühist ‰amanismil ja
koorilaulul? Kui seda oleks minu käest küsitud aasta tagasi,
oleksin öelnud, et mitte midagi.
Nüüd aga, olles ligi aasta Kalev
Lindali dirigeerimisel ja koorivanem Vaike Kottisse eestvedamisel Kanepi segakooris laulnud, oskan mõningaid paralleele
välja tuua küll. Ka kooris laulmist võib võtta rituaalse toiminguna, milles ligi nelikümmend
inimest tegutsevad ühise eesmärgi nimel. Harmoonia ja jõud,
mis saavutatakse koos lauldes,
on kaugelt suurem tulemusest,
mis oleks saavutatud eraldi
tegutsedes. Olen õppinud, et
üksikisiku improviseerimine või
teistest ülelaulmise katse tekitab
kakofoonia. Hea tulemus saavutatakse vaid üksteist arvestades
ja kooskõlas tegutsedes. ·amaan
kutsub tseremooniale abilisi.
Mida rohkem on eesmärgile
keskendujaid, seda suurem on
edu saavutamise võimalus. Väga tähtis on selles protsessis rütmile keskendumine. ·amaanil
on abiks trumm, kooril aitab
rütmi hoida dirigent. Vastavalt
rütmile on sätitud hingamine
ehk kõik hingavad ühes rütmis.
Siit ka selle aasta üldlaulu- ja

tantsupeo tunnuslause „Üheshingamine”. See on võimas, kui
mitukümmend inimest ühes
laulavad. Kui seda teeb korraga
aga 25 000 inimest, on see midagi kirjeldamatut. Laulupeo viimasel päeval tundus, et ka üldjuhid ei suuda vallandunud energiat ohjeldada ning soovi korral
oleks lauljad ja pealtvaatajad
suutnud isegi mägesid paigast
liigutada.
Bussiga Tallinnast tagasi sõites ei vaibunud laul kordagi ja
kodukohta tervitati Kanepi hümni lauldes. Selline bussisõit ja
kolm ühiselt veedetud päeva liidavad koori liikmeid.
·amanistliku tegevuse tulemuseks on tavaliselt kellegi tervendamine või millegi paremaks
muutmine. Kanepi segakoori
laul tekitab positiivseid emotsioone ja liidab ühe kandi inimesi. See ei ole ainult kooslaulmine, vaid emotsionaalne tegevus,
mis viib koori liikmed vähemalt
korra nädalas välja igapäevasest
rutiinist ja olmemuredest. On
rõõm öelda, et olen üks nende
seast.
ÜLAR KÕRGE,
Kanepi segakoori laulja

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.

