KANEPI TEATAJA
Jaanuar 2009

Hind 2 krooni

Vallavalitsuse ja volikogu ajaleht

Vallavanema veerg

Vallavolikogus
Volikogu istung toimus
18. detsembril 2008.
Päevakord:
1. MA Kanepi Noortekeskuse
tööst.
2. Valla 2009. aasta eelarve esimene lugemine.
3. Kanepi valla IV lisaeelarve vastuvõtmine.
Otsustati: Suurendada eelarve
tulusid summas 665 026 krooni ja
kulusid summas 1 751 666 krooni.
Suunata rahaliste vahendite vabast jäägist eelarvekulude katteks
1 086 640 krooni.
4. 2009. aasta maamaksu ja maamaksusoodustuste kehtestamine.
Otsustati:
(1) Kehtestada 2009. aasta maamaksumääraks haritava maa ja
loodusliku rohumaa puhul 1,2%
ja muu maa puhul 2,0%.
(2) Vabastada maamaksust riikliku
pensionikindlustuse seaduse alusel pensioni saaja tema kasutuses
olevalt elamumaalt Kanepi aleviku kompaktse ala piires kuni 0,1
ha ja valla piires 0,1 ha ulatuses.
(3) Maamaksusoodustuse taotleja
ei tohi saada maa kasutusõiguse
alusel rendi- või üüritulu.
(4) Määrus jõustub 1. jaanuaril
2009.
5. Katastriüksuse sihtotstarbe
määramised.
Otsustati: Määrata katastriüksuste Klifton I ja Klifton Puit sihtotstarbeks ärimaa.
6. Vee ja kanalisatsiooni teenuse
hinna kehtestamine.
Otsustati:
(1)Kinnitada vee hinnaks 10 kr/m3.
(2)Kinnitada kanalisatsiooniteenuse hinnaks 12 kr/m3.
Veemõõtja puudumisel on veearvestusmetoodika järgmine:
1) üldveemõõtjaga korterelamus
jagatakse üldveemõõtja näit maja
korterite arvuga, saadud näitajale
liidetakse 25%;
2) ühepereelamutes arvestatakse
vee eest 60 krooni kuus inimese
kohta ja 72 krooni kanalisatsiooniteenuse eest inimese kohta
kuus;
3) veetorustikul asuvast kaevust
arvestatakse vee eest 60 krooni
korteri kohta kuus.
Määrus jõustub 1. aprillil 2009.
7. Põlgaste külas asuva riigi omandis oleva maa detailplaneeringu
algatamine.
Otsustati: Algatada Põlgaste
külas asuva riigi omandis oleva
maa detailplaneering, eesmärgiks
maa munitsipaalomandisse taotlemine ning muude seadustest ja
teistest õigusaktidest tulenevate
kinnisomandi kitsenduste ulatuse
määramine.
8. Pokumaa sihtasutuse taotluse
arutamine.
Otsustati: Avaldust arutatakse
järgmises volikogus.
9. Nõusoleku andmine ASi KaguEesti Jäätmekeskus tegevuse lõpetamiseks.
Otsustati: Toetada ASi KaguEesti Jäätmekeskus nõukogu ettepanekut lõpetada tegevus. Volitada vallavalitsust esindama vallavanem Aivar Luts.
Väljavõtte on koostanud
vallasekretär ÕIE PÕDER
•Istungi materjalidega saab tutvuda valla raamatukogudes, valla
kantseleis ja valla kodulehel
www.kanepi.ee (dokumendiregister AMPHORA).
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Hea vallarahvas!

Meenutus jõuludest Pokumaal, kus Kanepi lasteaia vanema rühma lapsi, nende vanemaid ja lasteaiaõpetajaid ootas ees hulk üllatusi: sai ise kingitusi meisterdada, pokulugusid kuulata ja koos
Puukoga mängida. Kõige lõpuks tuli ka päris jõuluvana suure kingikotiga. Need jõulud jäävad kindlasti eriliselt meelde, sest kõik oli nii imeline, alates ainulaadsest Pokukojast ja lõpetades Edgar
Valteri loodud kunsti võlumaailmaga.
Foto: Kaido Kõiv

Eesti Rahva Muuseumi võistujoonistamisel
sai Kanepi gümnaasium teise koha
ERMi näitusemajas toimus 4. detsembril koolidevaheline võistujoonistamine. Võistlejate ülesandeks oli joonistada pilt ühest ERMi näitustel leiduvast esemest. Inspiratsiooni sai
ERMi kolmest näitusest. Oli põnev
vaadata, milliseid huvitavaid mõtteid
tuli lastel pähe seoses 100aastase
muuseumi ja selle eksponaatidega.
Võistujoonistamisele oli registreerunud 28 kooli ja üle 100 koolilapse
üle Eesti, võistlejad olid vanuserühmades: 1.–4. klass, 5.–8. klass ja 9.–
12. klass.
Kanepi gümnaasiumist osalesid 12.
klassi õpilane Aili Väronen, 9. klassi
õpilane Anastassija Malkova, 6. klassi õpilane Anna-Liisa Urm ja 1. klassi
õpilane Heili Aavola (pildil oma tööde
juures). Kõigil neil läks väga hästi.
Vanemas astmes sai esimese koha Aili
Väronen, eripreemia Anastassija Malkova. Ära märgiti ka Heili Aavola ja
Anna-Liisa Urmi tööd. Kokkuvõttes
tõid noored kunstnikud Kanepi gümnaasiumile teise koha, edestades nii
Tartu kunstigümnaasiumi kui ka
paljude linnakoolide õpilasi.
Kanepis on kasvamas tublid noored kunstnikud. Me veel kuuleme
neist! Edu, töökust ja enesearendamise tahet neile!
ELLA PÕDER,
õpetaja

AIVAR LUTS,
vallavanem

14. märtsil tähistame
Kanepi gümnaasiumi
205. aastapäeva

Valla territooriumil lumetõrjetöid
tegevad ettevõtjad
ETTEVÕTJA

Aastanumber on vahetunud, piduja puhkepäevad andsid aega kokkuvõtteid teha ja uue aasta plaanidele
mõelda.
Jätkuvad eelmisel aastal alustatud
tegemised. Ka vallavalitsusel tuleb
jätkata, kuid kahjuks väiksemate rahaliste vahenditega, nagu kogu Eestis.
Käib seltsimaja remont. Seal praegu pidusid ei toimu, kuid ringid saavad majas harjutamas käia.
Millest rõõmu tunda? Meil on vallas väga palju töökaid, ettevõtlikke ja
teotahtelisi inimesi. Teie kaasabil on
meie elu paremaks ja huvitavamaks
muutunud. Tänan teid!
Meie vallas sündis eelmisel aastal
25 last. Seega läheb seitsme aasta
pärast kooli terve klassitäis lapsi.
Muret teeb praegune haridusministeeriumi suund maagümnaasiumid
kaotada. Püüame ikka kooli säilitada
ka pärast 2012. aastat. Oleme Kanepis alates 1961. aastast keskharidust andnud ja selle ajaga on sadu
noori läinud ellu tunduvalt parema
ettevalmistusega, kui seda on põhiharidus.
Kanepi kool teeb ettevalmistusi
vilistlaste kokkutulekuks ja kooli
aastapäeva tähistamiseks. 205 aastat
tagasi rajas pastor Johann Philipp
von Roth Kanepisse kihelkonnakooli, mis oli oma õppekavaga
eeskujuks teistele koolidele nii Eestikui ka Liivimaal.
Ka praeguste noortega võib rahul
olla. Nad on leidnud endale huvitavat
tegevust kunsti, muusika, spordi,
keskkonnakaitse ja muudel aladel.
Nad on saavutanud ka silmapaistvaid
tulemusi, mille üle me kõik võime
rõõmu tunda.
Eesti lippe, mis vald eelmisel aastal vabariigi 90. sünnipäeva puhul
muretses, pole kõik majaomanikud
veel kätte saanud. Tulge vallamajast
küsima või helistage tel 797 6312.
Edu ettevõtmistes ja häid kordaminekuid!

PIIRKOND

KONTAKTTELEFON

1. KALMER LINA – Kaagvere, Karste, Hino, Jõgehara,
514 0335
Koigera, Erastvere küla ja Kanepi alevik
2. RAIN REKKER – Kaagvere, Karste, Kooraste, Rebaste küla 513 4349
3. MARGUS HANI – Jõksi, Heisri, Piigandi küla

5615 0256

4. AVO KRUUSLA – Lauri, Hurmi, Varbuse küla

504 2539

5. MART VESTRIK – Magari, Soodoma küla

5344 1779

6. MEINHARD ALJES – Põlgaste, Sõreste küla

522 6153

7. PAUL HOOP – Piigandi, Kaagna küla

529 1138

8. JAAN TEESALU – Närapää, Peetrimõisa, Koigera küla

5334 5385

9. ROMAN SOKOLOV – Kanepi alevik

5667 1048
Maakorraldaja AARE PLATO
Lisainfo tel 797 6315

Üleskutse
Kooliaastad on enamasti kaunid
nagu noorus ikka, ainult paljud
eredad inimesed ja sündmused
vajuvad unustuste hõlma.
Meie muuseum soovib talletada
kõike, mis koolis on aegade
jooksul huvitavat juhtunud.
Ootame teie mälestusi üritustest, koolis töötanud inimestest,
kõigest, mis võib teistelegi põnev olla (vihikud, fotod, kirjutustarbed, vanad päevikud, õpikud jne). Mälestused võivad
olla nii käsitsi kirjutatud kui ka
trükitud. Fotodest teeme soovi
korral koopia ja originaali tagastame. Tahaksime juba kooli
205. aastapäeval neid materjale
eksponeerida.
Materjalid tuua või saata kooli
kantseleisse aadressil Kanepi
Kooli 1, 63101 Põlvamaa.
KÜLLI PETTAI,
Kanepi gümnaasiumi
õpetaja 1966. aastast,
III lennu vilistlane (1965).

Ürituste KAVA
16–17 ajalootuba (vestlusring
raamatukogus).
16–19.30 registreerimine (ka
eelregistreerunutele).
16–20 avatud näitused ja muuseum.
16st avatud kohvik.
17–18.30 kontsert-aktus.
18.30-19.30 direktsiooni vastuvõtt (kutsetega).
18.30–21 lendude pildistamine
29. kabinetis.
19.30–1 tantsuks mängib Audru Jõelaevanduse Punt.
Osavõtumaks on 200 krooni,
kohapeal 250 krooni.
Arvelduskonto
nr 1120263195.
Eelregistreeruda saab ka
kooli kodulehel
www.kanepig.edu.ee.
Info tel 797 6320 (direktor),
797 6323 (sekretär).
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Kanepi elu edendaja Roland Abel
105 aastat tagasi, 21. jaanuaril 1904. aastal, sündis Kanepis
tisleri perekonnas Roland Abel,
kaupmees, Kanepi elu edendaja,
seltsitegelane, bibliofiil, Kanepi
raamatukaupluse-kaubamaja
omanik aastail 1919-1940, Kanepi kivitee ehitamise algataja
aastal 1928, Kanepi Laulu Seltsi
juhatuse aktiivne liige aastail
1924-1940, esimees, põhiliselt
aga „igavene” seltsi aseesimees,
kelle ülesandeks oli veenda rahvast suurtes ettevõtmistes (seltsimaja maa ost, elekter, kino sisseseadmine, helikino, laulupäevad jms) kaasa lööma. Ta oli ka
üks avaliku raamatukogu asutajaid ja esimese raamatunäituse
organiseerijaid, kino sisseseadjaid seltsimajja, karskuse osakonna asutajaid, Kanepi esimese
hariduspäeva korraldajaid. Bibliofiilina oli tal 16 300köiteline
raamatukogu. Ta suri 31. jaanuaril 1989, Kõpu haiglas ning on
maetud Kanepi Mäe kalmistule.
Roland Abeli kaubamaja andis kümne aasta jooksul (19301940) jõulude ajal välja oma kalendri. Sealt on huvitav lugeda
ka teiste Kanepi poodide reklaame. Abeli pöördumistes oma
ostjaskonna poole kajastuvad
tema seisukohad olukorra kohta
riigis. Allpool on mõned lõigud
Abeli kaubamaja kalendritest
aastatel 1934, 1939 ja 1940.
1934. aasta kalendris kirjutab
ta: ,,Uueks aastaks! Uus aasta on
eesti rahva elus üks huvitavamaid. Mitte ainult sellepärast, et
meie vastu läheme uuele aastale
selle valusa küsimusega – kas
hakkab kord juba majandusekriisi raske õhkkond lahenema ja
kas muutub rahva elu kord juba
kergemaks? Ma ei mõtle ka mitte seda, mis on meil oodata uut
tehnika- ja teaduseilmas või kes
lendab sel tuleval aastal kõige
kõrgemale stratosfääri.
Uus aasta huvitab meid kõigepealt poliitiliselt. Eesti rahvas
oktoobrikuu rahvahääletusel ütles oma suures enamuses, et ta
nõuab uut korda meie riiklikus
elus ja uusi inimesi. Missugune
see uus kord täpselt peab olema,
selles on paljude arvamised lahkuminevad. Tõsiasi on aga see,
et murrang on sündinud. Eeloleval 1934. aastal otsustab rahvas,
mis suunas meie riigielu edaspidine areng peab toimuma ja kes
on need uued inimesed, kelle
kätte ta riigitüüri usaldab. Tuleb
meeles pidada, et tähtsam kui
seadus on inimesed, kes neid
seadusi teostama peavad. Sellepärast oleneb kõik sellest, kelle
hooleks tegelik juhtimine on antud. Kui on ka kõige paremad
seadused, kuid kui neid täitma
on pandud ebakohased inimesed, siis võivad kõik need suured
lootused, mis toimunud murrangule on pandud, lõhkeda kui seebimull.
Ei ole sugugi ime, et poliitilisele näitelavale on kerkinud ja
veelgi kerkib mitmesuguseid

Roland Abel oma kaubamaja trepil 1940.aasta suvel.
Pilt KGB toimikust.
isikuid ja mitmesuguseid rühmitusi, kes tahavad tekkinud meeleolusid ära kasutada enda pukki
upitamiseks. Riigivanem Päts
tähendas hiljuti tabavalt riigikogu kõnetoolilt: „Kevadiste
suurvete ajal jookseb ka palju
muda kaasa ja see võib meile
saada hädaohtlikuks.”
Mina aga ei saa uskuda, et
Eesti rahvas ei oskaks vahet teha
vee ja kõntsa vahel. Meie rahvas
on ajaloo kestel korduvalt näidanud, et ta oskab ennast kokku
võtta otsustaval silmapilgul. Mälestused endisest iseseisvuse
ajast kui ka 15 aastat vabariiklikku iseseisvust aina kõvendavad
seda jõudu, mis meie rahva poegade soontes voolab ja mis nende südame all tuksub.
Mina olen veendunud, et see
rahvas ei kaota meelekindlust
ükskõik missuguses olukorras ja
et ta eeloleval aastal valib oma
juhtideks ainult kõige ausamad
ja õiglasemad mehed nii vanadest kui uutest tegelastest. Selleks suuremaid võimalusi annab
ka uus isikuvalimiste süsteem.
Meie rahvuslik mõte ja rahvuslik meelsus peab otsustavamalt aujärjele tõstetama. Oleme
üks rahvas ja ainult siis on tulevik meie päralt, kui meid seob
ühte tunne, et kuulume ühisesse
emakese Eestimaa perre.
Aeg on jätta parteivahelised
purelemised pisiasjade pärast ja
ennast ühiselt rakendada ühise
vankri ette. Sealjuures aga ei tohi iga üksiku isiku inimväärsust
jalge alla tallata, nagu see on
sündinud mitmel pool mujal, nii
Venemaal, Saksamaal jne, kus
kodanik on ainult käsutäitja, ainult abinõu, ilma et tal õigus
oleks sõnagi kaasa rääkida. Ainult siis võib riik püsida tugev,
kui iga üksik kodanik tunneb
end vabana ja tõelise rahva liikmena.
Kõrge ja heleda tähena olgu
juhtimas seda rahvusliku mõtte
arengut õiglus ja ausus. Kõik,
mis on ebaõige, ülekohtune, autu, tuleb juurteni välja meie avalikust elust. Häbipostis on nende
ase, kes sirutavad käe välja meie
rahva ühisvaranduse järele. Ükskord ometigi peab jõudma niikaugele, et kaovad meie rahva

seast kõik need kõlvatud teod,
millest me kahjuks nii tihti kuuleme.
See jõud, mis meid edasi viib
meie püüetes ja meie sihile –
paremale ja õilsamale tulevikule
– lähendab, on töö, ainuüksi
töö…Olgu see põllumees või
tööline, ametnik või kaupmees –
kui ta korralikult täidab oma
ülesannet rahva ühises peres, siis
on ta õige rahva liige. Iga töö aga
võimaldagu tegijale ka väärilise
tasu, mis ta tegelikult väärt on.
Kui ka ainult töö. Meie väikeses
riigis peab jätkuma tööd ja ülesandeid kõigile, sest meie ei ole
veel nii rikkad, et ilma tööta
võiksime elada.
Need on mõned põhimõtted,
mis kodanikkudel eeloleval aastal oma esitajate valikul silmas
tuleks pidada. Ainult need, kelle
senine tegevus on näidanud, et
nad neid põhimõtteid au sees
peavad, on rahva usaldust väärt.
Õiget mõistmist ja kainet otsustamist, ühtlasi ka kõige paremat
õnne ja edu tulevikuks kõigile,
eriti aga Kanepi kihelkonna rahvale soovides R. Abel.”
,,Ausus ja Õiglus on R. Abeli
kaubamaja lipukiri. Võin praegu
lugeda oma alalisteks ostjateks
üle 1100 majapidamise, peale
selle veel juhuslikud ostjad. Raamatuaastal raamat igasse kodusse! Lugemine harib inimese vaimu ja laiendab silmaringi, olles
ühtlasi parimaks ajaviiteks. Kõik
parem ilu- kui ka teaduslik kirjandus müügil R. Abeli kaupluses. Kaitseliitlastele, naiskodukaitsele, noorkotkastele ja kodutütardele vormiriided ja igasuguseid vormi tunnuseid ja nööpe. Vabariigi aastapäevaks Eesti
lippe igas suuruses igale majale.
Peotegelastele näitemänguraamatuid, peopileteid, grimme, habeme greppe ja teisi teatritarbeid.
1939. aastal saab 20 aastat
sellest, kui asutasin Kanepisse
raamatu- ja kirjutusmaterjalide
kaupluse, mille järele tungiv vajadus oli. See kitsas ala aga ei
suutnud mind rahuldada ja ma
püüdsin järjest oma kauplust
uute kaupadega täiendada ja läbimüüki suurendada, sest mul
oli juba alguses selge, et ma võin
oma ostjaid teenida kõige paremini siis, kui saavutan suure läbimüügi. Minu silme ette kerkis
kauplus, kust oleks võimalik osta kõike, mis iganes vaja – nagu
ma neid välismaadel olen kuulnud olemas olevat. Juba 10 aastat tagasi kuulutasin avalikult
välja, et minu eesmärgiks on
kauplus, kus müüakse nööpnõelast kuni rehepeksumasinani.
See minu hüüdlause leidis rahva
seas elava poolehoiu ja sai lühikese ajaga populaarseks.”
1940. aastal ilmus viimane
kalender ja selle saatesõnad olid
järgmised: ,,Lugupeetud ostjaskonnale. Astudes käesoleva kalendriga oma kaubatarvitajate
ette, ei saa ma märkimata jätta,

Kuidas jääl käituda
Veeõnnetuste üheks peamiseks põhjuseks on oma võimete ülehindamine ja
oskamatus loodusmärke lugeda. Samuti lohakus, hoolimatus ning lausa rumalus.
Me teame, et kui õhutemperatuur on
olnud kaks nädalat -27C, siis peaks jää
piisavalt tugev olema. Kuid tugev
milleks? Kas jala üle jõe jalutamiseks,
jõe ületamiseks ATV või autoga või
koguni jääralliks?
Visuaalselt oskavad jää olukorda hinnata inimesed, kes sellega iga päev
kokku puutuvad. See on võimalik värvuse järgi. Kogenematule inimesele
annab vaatlus sama tulemuse, kui kilomeetri kaugusel lagedal väljal kihutava
auto kiiruse kindlakstegemine silma
järgi.
Jää hindamine praktikas tähendab selle
paksuse mõõtmist. See on eelmiste
meetoditega võrreldes täpsem, kuid
nõuab abivahendi (näiteks jääpuuri)
kasutamist.
Inimest kannab terve jää, mille paksus
on 7 cm, kuid arvestama peab seda, et
kevadine ja sügisene 7 cm paksune jää
ei pruugi inimest kanda. Seetõttu soovitavad Põhjamaade vetelpäästjad minna
jääle, mille paksus on vähemalt 10 cm.

,,Terve” tähendab seda, et jää on ilma
pragude, lõhede ja lahvandusteta. Jää ei
ole kogu veekogu ulatuses ühtlane,
paljudes kohtades on see õhem ning
selle kandevõime ettearvamatu.
Olge eriti tähelepanelikud
- kohtades, kus kasvavad kõrkjad;
- madalikukohtades (Männiku karjääris
vajus kalamees läbi jää kohas, kus vee
sügavus oli 2,5 m. Paarkümmend meetrit eemal kandis jää autot ja seal oli
sügavust 7-8 m);
- allikakohtadel (lumikatteta jääl on
allikakohad näha tumedamate laikudena);
- kohtades, kuhu suubub kanalisatsioon
või jõgi, oja, kraav;
- voolava veega veekogul, sest seal on
jää alati nõrgem kui järvel või tiigil;
- koolmekohtades;
- kohtades, kus jõgi kitseneb või teeb
pöörde.
Mõned soovitused, kuidas talvel
veekogudel liikuda
* Ära kanna kummikuid, sest neid ei
saa vette kukkudes jalast ära. Samuti on
nendega raske jääaugust välja ronida.
* Võta jääle minnes kaasa jäänaasklid
ja pane nad kaela või mujale kergesti
kättesaadavasse kohta (seljakotis või

et alanud sõda, mis iga päevaga
laiema ulatuse näib võtvat, ei ole
ka meie kodumaa majanduselu
mõjustamata jätnud. Meie oleme
seni sõjast otseselt puudutamata
jäänud ja loodame, et meil ka
edaspidi sellega tegemist ei tule
teha. Meie majanduselu on aga
ometi suurel määral sõjast mõjutatud. Oleme ju rippuvad paljudest toormaterjalidest ja kaupadest, mis varem saime riikidelt,
kes praegu sõdijate rivis seisavad. Selle tõttu on paljud kaubad
otsa lõppemas. Paljude kaupade
hinnad on tõusnud ja veelgi tõusmas. Kaupade vähesust ja inimeste meeleolu kasutades on
mitmel pool hakatud mõnedest
kaupadest mitmekordset hinda
võtma. Mina aga ei ole läinud
sellele teele, vaid müün kõik
kaubad õiglase hinnaga, sest
mulle ei ole tähtis ühekordne kasu, vaid ma hindan palju kõrgemalt rahva poolehoidu minu
kauplusele. Kui ma mõnede kaupade hindu olen sunnitud tõstma, siis sellepärast, et ma neid
kaupu ise pean kallimalt sisse
ostma ja et oma kaupluse põhivara alles hoida.
Muutunud majandusolukorrast tingitult olen ma sunnitud
kaupade võlgumüümise lõpetama. Selleks ei ole põhjust andnud mingi usaldamatus minu
ärisõprade ega ka üldise majandusliku olukorra vastu, vaid see
on tingitud asjaoludest, et ma ise
ei saa kaupu enam võlgu osta ja
et minu võlgnikud oma kohustusi minu vastu ei ole täitnud.
Loodan aga, et ma edaspidi jälle
saan oma kaubatarvitajatele tarviduse piirides krediiti võimaldada.
Kuigi meid ees ootavad veelgi kitsamad ajad, on meie seisukord siiski parem kui paljudel
teistel rahvastel. Meil tuleb ehk
küll mitmete kaupade tarvitamisest loobuda ja oma harjumustest osa kõrvale heita, kuid sellepärast ei või veel pead norgu lasta – on veel raskemaid päevi üle
elatud. Eestlase visadus ja sitkus
ei murdu mingisuguste raskuste
all. Mina püüan kõik teha, mis
minu võimuses seisab, et oma
alalisi ostjaid tarviliste kaupadega varustada.
Vastastikuses arusaamises ja
üksteist toetades läheme vastu
sõja raskustele. Usalduslik vahekord kaupmehe ja ostja vahel aitab mõnestki raskusest üle saada. Et see soe ja sõbralik vahekord, mis minu kaupluste ja ostjate vahel seni on valitsenud, ka
edaspidi püsima jääks, selles
lootuses lähen vastu uuele aastale ja soovin kõigile oma kaubatarvitajatele õnne ja rahulikku
elu! Roland Aabel.”
Kirjeldatus on meile üllatavalt palju tuttavat, mis näitab, et
ajalugu liigub mööda spiraali, nii
mõndagi kordub, kuid jääb lootus, et mitte sellisel kombel nagu
tookord.
MILVI HIRVLAANE

taskus olevatest jäänaasklitest ei ole
ohusituatsioonis suurt kasu).
* Kui sul ei ole päästevesti, võib seda
asendada seljakott selles olevate veekindlasse kilekotti pakitud vahetusriietega (tuulepluus, fliis, sokid, kindad,
müts – kõik see, mis võib läbi jää vajudes märjaks saada). Seljakotis olev veekindlalt suletud kilekott riietega hoiab
sind pinnal ning kuivad vahetusriided
on pärast jäist suplust ikka vajalikud.
* Jääl liikumisel on abi niinimetatud
jääkepist. Tegemist on umbes kahe
meetri pikkuse, ühest otsast terava
puust kepiga. Sellega saab jää tugevust
kontrollida. Läbi jää vajudes saab selle
abivajajale või päästjale ulatada ning
üksi liikudes on, millele jääaugust väljaronimisel toetuda.
* Mida tormakamalt ja kiiremini sa jääl
liigud seda hiljem avastad, et jää sind
enam ei kanna.
Jääle minnes võib alati kasu olla vilest,
mobiiltelefonist ja umbes 20 meetri
pikkusest nöörijupist. Vile kostab inimese häälest palju kaugemale ning selle puhumisele kulub vähem energiat
kui hüüdmisele. Mobiiltelefoni kasutamist pole vaja ehk kellelegi õpetada
ning nöör võib olla abiks nii kellegi
jääaugust väljatõmbamisel, transportimisel kui ka ajutise varjualuse ehitamisel.

Kanepi kodutütred tähistasid
15. sünnipäeva
29. novembril tähistas Kanepi kodutütarde rühm oma 15.
aastapäeva. Toimusid kontsertaktus ja koosviibimine sünnipäevalauas. Üritusele olid kutsutud ka külalised: Kaitseliidu
Põlva maleva staabiülem pealiku ülesannetes kapten Meelis
Ivask, Kaitseliidu Põlva maleva
noorteinstruktorid Aile Vals ja
Maive Tõemäe, Kodutütarde
(KT) organisatsiooni Põlva ringkonna endine vanem Karmen
Kukk ja praegune ringkonnavanem Maaja Glaser, Kanepi gümnaasiumi direktor Merike Kaste
ja õppealajuhataja Piret Viil, Kanepi vallavanem Aivar Luts, endised kodutütarde klassijuhatajad Ludmilla Vestrik ja Anne
Kukk, esimesed kodutütred Gaily Kivi, Jaanika Mirka ja Kät
Mõttus, endine rühmajuht Marika Lazareva jt. Kokku osales
juubeliüritusel 20 kodutütart ja
14 külalist.
Pärast kontserti laususid kü-

lalised südamlikke tervitussõnu.
Anti kätte tänukiri abi ja toetuse
eest Merike Kastele ja kodutütarde muusikalisele juhendajale
Piia Jõksile. Meeles peeti ka tublimaid kodutütreid. KT Põlva
ringkonnavanema tänukirja pälvisid Helena Lattik ja Angela
Korela, aktiivse osalemise eest
kodutütarde üleriigilistel ja maakondlikel üritustel Mirell Lattik
ja Reelika Aland.
Ülevaate rühma tegevusest
aastatel 1993-2008 andis rühmavanem Aino Mõttus. Üritus lõppes kodutütarde kaetud sünnipäevalauas, kus meenutati möödunut ja räägiti tulevikuplaanidest.
Selle toreda päevaga jäeti
taas üks jälg Kanepi kodutütarde
ajalukku, mis räägib tublide tüdrukute teotahtest, soovist kuhugi
kuuluda ja midagi ära teha.
AINO MÕTTUS,
Kanepi kodutütarde
rühmavanem

Ühingust Kanepi Kodupere
2008. aasta sügisel tekkis
idee valla lastega perede elu
muuta ning midagi huvitavat
ette võtta, seetõttu loodi mittetulundusühing Kanepi Kodupere.
MTÜ Kanepi Kodupere põhiliseks eesmärgiks on Kanepi
valla laste tegevust paremini
koordineerida. Tahame korraldada väljasõite ning ühisüritusi
eelkõige lastele, aga ka vanemad
võivad kaasa lüüa. Samuti soovime luua laste jaoks kohti, kuhu
on vabal hetkel hea mängima
minna.
Teiseks eesmärgiks on koondada aiandushuvilisi, kes tahavad oma koduaia kaunimaks
muuta. Plaanis on korraldada
loenguid ning infopäevi. Loodame teha koostööd ka teiste samalaadsete MTÜdega.

Kuidas tegutseda,
kui olete läbi jää vajunud
Isegi kui olete hoolikalt ilmastiku ja
jääoludega tutvunud ning teil on suurepärane varustus, võite läbi jää vajuda.
Mida teha, kui tunnete, et jää enam ei
kanna?
Esimene reegel. Tuleb peatada sügavamale vette vajumine. Ajage käed laiali
ja kallutage ennast tahapoole, et käte ja
kehaga vette vajumist pidurdada.
Teine reegel. Mida rutem te välja saate, seda vähem teil riided märguvad ja
seda vähem kulub jõudu väljaronimiseks.
Veest väljaronimisel peaks järgima
mõningaid olulisi punkte:
* Pööra ennast näoga tuldud suunas
(tulles jää teid seal ju kandis).
* Toeta käed (peopesad, sõrmed harali)
koos randmetega õlgade laiuselt jääle
nii, et ka küünarnukid toetuvad jääle.
* Tõsta oma jalad võimalikult veepinnale (parim keha asend ujumiseks on
horisontaalne ning vee alla vajumiseks
püstine ehk vertikaalne).
* Kui sul on jäänaasklid, siis suru nende
teravikud jäässe, toeta oma keharaskus
jääle suunaga taha (mitte suunaga otse
alla) ning ennast tugevate jalalöökide
edasi lükates ja kätega jääle toetudes
tõmba ennast jää peale.
* Anna oma hädasolekust teistele mär-

Praegu on MTÜl Kanepi Kodupere vähe liikmeid, kuid loodame oma liikmeskonda suurendada. Oodatud on kõik, kes oskavad meile eesmärkide saavutamisel nõu ja jõuga abiks olla
ning tahavad sellesse oma panuse anda.
2009. aastal veel liikmemaksu ei ole, seetõttu on liitumine
kiire ja lihtne. Loodame, et meie
tegevust toetab 2009. aastal ka
Kanepi vald.
MTÜ Kanepi Kodupere kohta saab infot telefonil 520 1139,
võib kirjutada ka meiliaadressil
kodupere@hot.ee.
Infot leiab veel kodulehelt
www.kodupere.ee.
KRISTEL KÕIV,
MTÜ Kanepi Kodupere
juhatuse liige

ku, hüüa või vilista.
* Väldi õlgade ja pea märjakssaamist.
Läbi jää vajunud inimest päästes:
* hinda olukorda: mis on juhtunud, mis
on õnnetuse põhjus;
* kutsu abi (hüüa appi ja helista 112);
* lähene läbi jää vajunud inimesele
mööda tema jälgi, viimased 10 m
rooma või kasuta oma toetuspinna
suurendamiseks abivahendeid (suusad,
kelk, kepp jne);
* jäta enda ja jääaugu serva vahele
umbes endapikkune vahemaa, kuhu
saad tõmmata abivajaja;
* ulata abivajajale nn käepikendus (jope, nöör, kepp, suusk jms).
NB! Uppujale ei tohi mitte mingil juhul
ulatada kätt. Vetelpäästjad harjutavad
aastaid uppuja haardest vabastamise
võtteid. Uppujal on mitme inimese jõud
(isegi lapsel on uskumatult suur jõud) ja
kannatanu juurde vettehüppamine võib
jääda su viimaseks hüppeks;
* tõmmanud kannatanu jääle, jäta tema
ja enda vahele kuni tugevale jääle või
kindlale pinnasele jõudmiseni inimesepikkune turvatsoon, muidu võib jää kahe inimese raskuse all murduda ja te
vajute koos vette.
Päästeteenistus
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Läheneb laskevõistluse
„Koolitiir 2009” esimene etapp

Kuldvillaku mälumängu võitjad
1.–3. klass:
I koht 3. klass (26 punkti, Karl-Rico
Hüdsi, Tarmo Helbre, Herely Juurik); II koht 1. klass (22 punkti, Krislina Kelner, Laura Saunamets, Carlos Mathias Vaher); III koht 2. klass
(19,5 punkti, Anette Veski, Tarmo
Veskemaa, Laur Lilleoja).
4.–6. klass:
I koht 5. klass (Sirli Niidumaa);
II koht 4. klass (Tauno Pettai ja Kaia
Kõrge); III koht 6. klass (Keili Aigro
ja Kalev Maripuu):
7.–9. klass:
I koht 9.b klass (Enri Leht ja Mihkel
Normet);
II koht 8. klass (Kadi Jänes ja
Lisanne Tamm).
10.–12. klass:
I koht 10.a klass (Päivi Margna ja
Jane Kirsipuu);
II koht 10.b klass (Kristiina Liebert
ja Helina Ziugand);
III-IV koht 11. klass (Kent Joosep);
III-IV koht 12. klass (Ahto Oja).

Mis on koolitiir?
Kui Agu Sihvka moodi ausalt ära rääkida, siis oli see tegelikult
nii, et alates 2008. aasta septembrikuust on Kanepi gümnaasiumil
oma koolitiir: elektrooniline märklaud, lasersihikuga automaatrelv
ja arvuti, mis arvestab ja edastab täpsed lasketulemused, sihtimisnurgad, laskeintervallid jne. Koolitiir on soetatud kaitseministeeriumi toetusel seoses riigikaitseõpetuse andmisega gümnaasiumis.
Kust tuli selline plaan?
Plaan tekkis selle õppeaasta alguses tänu 11. klassile, kelle õppetöö on seotud koolitiiru kasutamisega. Väga huvitav oli, kui õpilased
hakkasid omavahel laskmises mõõtu võtma. Vaheajal said koolitiiru
proovida ka nooremate klasside õpilased ning neilegi pakkus see
põnevust.
Mis on kavas jaanuaris ja edaspidi?
28. jaanuaril toimub Kanepi gümnaasiumis laskevõistluse „Koolitiir 2009” esimene etapp. Elektroonilises koolitiirus võtavad mõõtu
kahe vanuseastme õpilased: 5. - 9. klass ja 10. - 12. klass. Tulemusi
arvestatakse tüdrukute ja poiste puhul individuaalselt, hiljem ka
klasside kaupa: igast klassist osaleb viis võistlejat.
Põlva maakonnas on praegu viis koolitiiru. Üritame käima lükata ka laskevõistluse sarja koolide elektroonilises tiirus. Kui käivitub
maakonna laskevõistlus, tihenevad eri piirkondade noorte suhted ja
tekib arusaam: oleme üks eesti rahvas.
PEETER PAU,
Kanepi gümnaasiumi
riigikaitseõpetaja

Õpilasesinduse president Liis Seeme koos algklasside õpilastega.

Käsitöönädalal
Detsembri algul oli Kanepi
koolis käsitöönädal. Toimus kudumisvõistlus 6., 7. ja 8. klassi
tüdrukutele.
6. klassi tüdrukud kudusid
ripspinda sõlmelise servaga ja
alustasid 22. silmusega. See oli
5. klassis õpitud teema. Võitjaks
tuli Kristina Hiir, teiseks jäi Katrin Vestrik ja paremuselt kolmas
oli Anna-Liisa Urm.
Uus kudumiskursus algab 6.
klassi tüdrukutele kolmandal
veerandil.
7. klassi kudumisülesandeks
oli kirjamärkide järgi palmiku
kudumine edasi-tagasi pinnal. 6.
klassis olid tüdrukud õppinud
palmiku kudumist ringselt. Kah-

juks osutus see ülesanne üle jõu
käivaks, sest tagasi ei suudetud
kirjamärkide järgi korrektselt
kududa. Kõige parema tulemuse
sai Veronika Vestrik, teiseks jäi
Grislyn Lill ja kolmandaks Tuuli
Muistna.
8. klassi teemaks oli eelmisel
õppeaastal õpitud kahe värviga
kirjalise pinna kudumine. Lõngajooksud tuli siduda üle kolme
lõnga ja serv kududa silmuseline, koepind pidi jääma ühtlane.
Parim oli Helene Leht, teise tulemuse saavutas Kadi Hõim ja
kolmanda Marta-Eliise Tõnisson.
Kolmapäeval
valmistati
küünlaroose. Käsitööringi liik-

Head lastevanemad!
Ootame teid järjekordsele koolitusele koolimajja!
Lastevanemate ümarlaud toimub 22. jaanuaril kell
17.30 käsitööklassis. Teemaks on ,,Käeline tegevus”.
Arutleme teemal, miks on tarvis olla käeliselt osav.
Võimalus on ka ise Fimo voolimismassiga meisterdamist katsetada. Voolitud eseme saab igaüks koju
kaasa. Teema on huvitav ka meestele. Töötuba on
tasuta, kuid eelregistreerimine on vajalik, et muretseda materjalid. Info tel 5621 8671 (Ele Kõiv).
med tegid vuaalist roose, mille
servad põletasime küünlal ning
kroonlehed ühendasime nõela ja
niidiga mitmekihiliseks roosiks.
Kodus võis igaüks lille südamikule pärleid või litreid lisada.
Tulemuseks olid kaunid aksessuaarid piduliku riietuse kaunis-

tuseks.
Tüdrukud on endiselt näputööst huvitatud ning võistlus on
hea ettevalmistus ka käsitööolümpiaadidel osalemiseks.
ELE KÕIV,
kunsti- ja käsitööõpetaja

Kanepi gümnaasiumis etendati jõulupeol
muusikali „Jõuluöö muinasjutt”
Seekordsel jõulupeol astusid muusikalis
üheskoos üles noored solistid, lastekoor ja
tantsurühmad. Etendus oli kaasahaarav. Oma
esimese rolli tegid solistidena Kevin Kongo,
Kris Finagin, Grete Põdder, Kent Joosep.
Lavastuses esinesid ka kehalise kasvatuse
õpetaja Margus Nemvalts ja sotsiaalpedagoog Helgi Vassar.
Kiituse on ära teeninud kõik muusikalis
„Jõuluöö muinasjutt” osalenud õpilased: 2.
klassist Sven Hallap, Laur Lilleoja, 3. klassist Kaarel Kaleva, 4. klassist Kristen-Kalev
Lina, 5. klassist Kattre Vaher ja Mariscalle
Kõrvel, 6. klassist Hermann Juurik, Kristina
Hiir, Deivi Koppel, Astrid Ziugmann ja Katrin Vestrik, 7. klassist Doris Järv, Sixtina

Ladva, Mari Neissaar, Eleri Pärna, KinneRiin Reest, Grislyn Lill ja Maarja Lattik, 8.
klassist Kadi Jänes, Kadi Hõim, Kärt Laine,
Helene Leht, Lisanne Tamm, Kersti Veskemaa ja Maria Väronen, 9.a klassist Kris Finagin, 9.b klassist Marili Niidumaa, Aveli
Oja ja Eveliina Urm, 10.a klassist Kevin
Kongo, Grete Põdder, Gerda Põdder, Mirell
Lattik, Katre Neissaar ja Laine Lilleoja, 10.b
klassist Chris Liebert, 11. klassist Kent Joosep, Kea Koorm, Gertrud Kivirand, Tiina
Poolak, Merli Koorm, Roomet Helbre ja
Külliki Margna, 12. klassist Aili Väronen.
Etenduse õnnestumisele aitasid kaasa paljud õpetajad ja kooli töötajad. Tänu neile
selle eest.

Noortekeskuses
23. detsembril toimus noortekeskuses piljarditurniir. See
oli noorte seas väga populaarne. Ülal fotomeenutus võitjatest.
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Kohale oli tulnud kolmkümmend noort.
Tulemused olid järgmised:
Neiud
I koht Keiu Tamm

Muusikali idee autor ja elluviija oli muusikaõpetaja Tiit Raud. Tantsud seadis ja õpetas tantsuõpetaja Andre Laine. Tekstid ja
laulusõnad seadis emakeeleõpetaja Tähte
Tagel. Oma panuse andsid kunstiõpetaja Ele
Kõiv, poiste tööõpetuse õpetaja Peep Kamarik, huvijuht Aino Mõttus, majandusjuhataja
Urmas Kivirand, staadionimeister Enno
Otsus.
Muusikali vaadates ja kuulates saime
imelise jõulutunde. Aitäh ka lastevanematele
toredate laste kasvatamise ja toetamise eest!
Koostöös sünnib imelisi asju.

II koht Lisanne Tamm
III koht Sixtina Ladva
Noormehed
I koht Gerald Kivirand
II koht Karl-Madis Kukk
III koht Ando Haldna
Täname turniiri korraldajaid
Steven Kongot, Chris Liebertit

MERIKE KASTE,
direktor

ja Henri Tamme.
Piljardilaua soetamist ja turniiri toetas Põlva maavalitsus
ANKide projektikonkursi kaudu.
• Jõulude eel küpsetasid
noored piparkooke ja tegid tänukaarte. Päkapikud viisid
need kõigile noortekeskuse
sõpradele, toetajatele ja abilistele. Eriline tänu lastevanematele Lea Länikule, Merike
Ingverile ja Ülle Kirsipuule,
kes olid abiks piparkookide tegemisel ja on aidanud ka üritusteks maiustusi küpsetada.
• 6. veebruaril kell 19 tunnustatakse Põlgaste kultuurimajas noori ja noorte sõpru, kes on andnud tubli panuse kohaliku noortetöö
edendamisse.
Kavas ülevaade Kanepi valla noorteprojektidest ja kontsert. Kuulutame välja 2008.
aasta noorte sõbra ja aasta
noore. Esineb bänd, toimub
disko. Sissepääs kutsetega.
Lisainfo Kanepi valla noortekeskusest.
ANNIKA LADVA

Kooli jõudsid „sületiigrid”
Eelmisel aastal käivitas haridus- ja teadusministeerium projekti „Sületiiger”. Selle raames
varustatakse Eesti koolide õpetajad paari aasta jooksul sülearvutitega. Projekti esimeses etapis sai ,,sületiigri” kolmandik
Eesti õpetajatest.
Sülearvuti saamise eeldusteks on töötamine õpetajana vähemalt 0,5 koormusega, Tiigrihüppe sihtasutuse korraldatud
koolituste läbimine, elektrooniliste õppematerjalide koostamine ja osalemine veebipõhistes
haridusprojektides. Sülearvuti
on mõeldud õpetajale töövahendiks.
Kanepi õpetajad said esimese
jaotusega kaheksa sülearvutit.
Õpetajad, kes soovisid arvutit
saada, kirjutasid kooli juhtkon-

nale avalduse, milles põhjendasid oma soovi. Sülearvuti on
õpetaja kasutuses kolm aastat.
Pärast seda on õpetajal soovi
korral võimalik arvuti jääkväärtusega välja osta.
Meie koolis said sülearvuti
õpetajad Anne Kukk, Lilian
Leib, Ella Põder, Eda Tarend,
Merike Luts, ·eila Mündi, Maive Torop, Ele Kõiv.
Loodan, et õpetajatel on arvutitest abi elektrooniliste õppematerjalide koostamisel, õpilastele veebipõhiste kursuste korraldamisel, rahvusvahelistes
projektides osalemisel, e-kooli
päeviku täitmisel jne.
PIRET VIIL,
Kanepi gümnaasiumi
õppealajuhataja

Jaanuaris Kanepi gümnaasiumis
19.-23. jaanuarini matemaatika ainenädal.
19. jaanuaril Kodutütarde organisatsiooni 77. aastapäeva tähistamine.
20. jaanuaril klassidevahelised võrkpallivõistlused 8.-12. kl.
23. jaanuaril disko.
28. jaanuaril klassidevahelised laskevõistlused 5.-12.kl.
29. jaanuaril klassidevahelised korvpallivõistlused 8.-12.kl.
30. jaanuaril algklasside rahvastepallivõistlused.
Osaleme maakonna bioloogia, füüsika, emakeele, matemaatika,
inglise ja saksa keele aineolümpiaadidel, koolinoorte meistrivõistlustel sisekergejõustikus, kodutütarde laskevõistlustel, lastekooride laulupeolaulude ühisproovil, matemaatika olümpiaadiks
ette valmistavas laagris Kurgjärvel, Kodutütarde 77. aastapäeva
pidulikul tähistamisel Tallinnas.
AINO MÕTTUS,
huvijuht

Suusatama!
Kolmas õppeveerand on
Kanepi gümnaasiumis suusaveerand.
Kehalise kasvatuse tunnid
toimuvad õues, kui ilm vähegi
lubab, siis suuskadel.
Selleks on vaja igal õpilasel
kaasa võtta ilmale vastav
sportlik riietus ja spordivarustus.
Kooli on eelmistel aastatel
muretsetud suusad, aga suusasaapad peaksid õpilasel endal

olema. Sel aastal paaristunde
tunniplaani ei tule. Harjutame
suusatehnikaid staadionil ja
lähemas ümbruses. Küll on
plaanis suusavõistlused.
Tore, kui õpilased kasutavad suusaradasid ja kooli liuvälja ka väljaspool õppetunde.
MARGUS NEMVALTS ja
MAIKEN KELDU,
kehalise kasvatuse
õpetajad

Põlvamaa noortefoorum
,,Paneme koolid kinni?”
20. novembril toimus Põlva
kultuuri- ja huvikeskuses noortefoorum, kus osalesid ka Kanepi kooli õpilasesinduse liikmed. Ürituse korraldas Põlva
maavalitsus ja see oli mõeldud
9.-12. klasside õpilastele ja ka
õpetajatele.
Kooli saatusest rääkis emeriitprofessor Ülo Vooglaid. Tal
oli tulevikukooli kohta väga põnevaid mõtteid. EBSi õppejõud
Anto Liivat ärgitas noori kaasa

mõtlema teemal „No milleks
kool?”. Pärast ettekandeid korraldas Põlvamaa Noortekogu
põneva simulatsioonimängu,
kus noored said tänapäeva koolielu ümberkorraldamiseks arvamust avaldada. Meie kooli 12.
klassi õpilane Egle Rüütli oli
seal ka üks rühmajuhte. Oli üks
väga tore õppepäev.
KADI SEEME,
ÕE liige
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Kanepi segakoor nooruslikult eakas

Õnnitleme
sünnipäevalapsi!

Sületäis õnneõisi,
teine terviselilli,
kolmas kaunite
hetkede rõõmu!

JAANUAR
94
Helmi Visnapuu
Heisri küla

Kanepi segakoor V koorifestivalil Põlvas. Dirigent Kalev
Lindal.
Erakogu
Meie kollektiiv on saanud reltulev põlv. See on Kanepi val15aastaseks, ajalooliselt aga la koorilaulutraditsiooni hoid125ks. Kaks arvu teineteise kõr- mise ja jätkamise seisukohast
val, üks väike, teine auväärne.
väga tähtis. Koori püsimise taga
Kanepi segakoor on pauside- on suur dirigenditöö ja lauljate
ga ja paljude dirigentide käe all püüdlikkus. Aitäh dirigent Meeli
tegutsenud alates 1884. aastast, Rammulile ja koorirahvale, kes
mil koori juhatas R.J.Erlemann. on suutnud koorilaulu hoida ja
Praegune segakoor on sündinud armastada.
pärast pikemat pausi. 4. jaanua2007.
aasta
oktoobrist
ril 1994 kutsus koori uuesti kok- juhatab Kanepi segakoori suurte
ku Kanepi kultuurimaja juhataja kogemustega koorijuht Kalev
Ly Lauk. Koor sai 35liikmeline Lindal. Praegu laulavad Kanepi
ja dirigentideks olid Eda Heinas- segakooris raudvarana Heino
te ja Meeli Järv-Rammul. Hil- Kongo, Heldur Jõgi, Maimu
jem jätkas dirigenditööd Meeli Märdin, Lea ja Enn Viin, Eha ja
üksinda.
Meelis Vahtramäe, Meeli ja Tiit
Need aastad on olnud täis te- Rammul, Vaike Kottisse, Aire
gemisi ja kauneid laulupidusid. Hallap, Tiit ja Küllike Mäekink,
Juba asutamisaastal käis koor Maie Kahk, Monika Sulbi, KoiTartu ja Tallinna üldlaulupeol, du Põder, Karin Kund, Heli
edaspidi ESTOl ja Eesti-Soome Adamson. Alla kümneaastase
laulupeol, ka Soomes. Koor pole staaÏiga on Martin Adamson,
kunagi puudunud Peipsi-äär- Ere Rekker-Mägi,Tiia Hallap,
setelt ega oma maakonna laulu- Tuulike Mõlder, Simona Sulbi;
pidudelt, oma valla laulupäeva- uued tublid tulijad aga Merike ja
dest ja üritustest rääkimata. Se- Karl Klemmer, Triin Mäekink,
gakooril on olnud au kahel kor- Virge Kirillov, Leo Hirv, Inge
ral vastu võtta ja teele saata Tal- Tamm, Ülle Sillamäe, Kaili
linna üldlaulupeo tuli.
Mertsina. Uus aasta tõi meie
Laulurõõmu on olnud palju. perre kolm uut lauljat: Kristi ja
Meie segakoori ridades on va- Ülar Kõrge ning tuntud tantsuhelduva eduga olnud 20–40 laul- juhi Andre Laine. Meie laulujat. Võime uhkusega öelda, et rahva seas on viis akordionisti,
meie ridades on laulnud ja laulab viiuldaja, kitarrist ja kontsertka nüüd emade-isade kõrval jä- meister Riivo Jõgi.

89
Meeta Hõbe
Kooraste küla
88
Õie-Elfriede Rahv
Lauri küla
Aino Hindoala
Sõreste küla
87
Marta Hani
Hurmi küla
Helju Hirschon
Kooraste küla
Alma Alter
Soodoma küla
84
Hilda Kade
Piigandi küla
Pauline Hindre
Erastvere küla
83
Evald Siilsoo
Karl Helekivi
Kanepi alevik
Hilda Paloson
Raisa Æoludeva
Põlgaste küla
Eha Trääl
Piigandi küla
82
Koidula Kongo
Erastvere küla
81
Evald Kahar
Sõreste küla

VAIKE KOTTISSE,
Kanepi segakoori
president

Vanaaegsed jõulud
Mesipuu talus

80
Liidia Siinmaa
Karste küla

Jõulude eel meenutati Mesipuu talus, kuidas vanasti jõule peeti. Kanepi gümnaasiumi algklassilapsed sõitsid saaniga, mängisid vanu ringmänge, tegid „mustlasemaadlust” ja pugesid hobuse looga alt
läbi. Pärast maitsesid vanaaegseid sööke:
kartuliputru (söödi puulusikaga) ja „seakõrvu”, joodi taimeteed. Tänusõnad koolilastelt ja õpetajatelt Mesipuu pererahvale
ja Ülle Sillamäele meeleoluka päeva eest!

75
Erich Ajalik
Piigandi küla
70
Heino Veski
Erastvere küla
Vambola Allekõrs
Põlgaste küla
Elfrida Pung
Soodoma küla
Valentina Arras
Kaagna küla

Foto: Helgi Vassilko

Aastavahetuspidu Põlgastes.

Tänuavaldus

2008. aasta kultuurisündmused sammuvad vaikselt ajalukku. Väikestest kultuurikildudest sünnib
kodukoha kultuuripilt.
Suur tänu oma maja isetegevuslastele, ringijuhtidele, koostööpartneritele lasteaiast-algkoolist,
raamatukogust, seltsidest ja eakate klubist ning
paljudele teotahtelistele sädeinimestele.
Soovin kõikidele teguderohket aastat ja meeldivaid kohtumisi vanade ning uute sõpradega Põlgaste kultuurimaastikul.
Seltsi- ja huvitegevuse kohta saab infot
tel 79 73 324.
ASTA PURU

65
Kalju Raudnagel
Milvi Lokk
Põlgaste küla
Milvi Klaar
Lauri küla
60
Paul Rüütli
Kanepi alevik
Peep Kamarik
Koigera küla
Enn Teder
Erastvere küla
Raili Aljes
Põlgaste küla

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

Rasmus Kahar

,,Kanepi Kala”
14. veebruaril kell 10 toimub
Jõksi järvel kalapüügivõistlus
,,Kanepi kala”.
Jälgi reklaami!

Kultuuriüritused
Kanepi seltsimaja
NB! Seoses seltsimaja remondiga on ürituste korraldamises
väike paus, küll aga töötavad ringid.
Esmaspäeval ja kolmapäeval kell 19.30 naisrahvatantsurühm Kanapää Keerutajad.
Teisipäeviti kell 16.30 memmede tantsurühm Vunkratas,
kell 18 segarahvatantsurühm Valtser.
Neljapäeval kell 18 segaansambel, kell 19 segakoor.

Põlgaste kultuurimajas
23. jaanuaril kell 21 noortedisko,
dj Tulvo ja Anti. Pääse 25 kr.
20. veebruaril kell 21 vabariigi aastapäeva pidu
ansambliga Vana Kallim, õhtujuht A.Pihlak.
Pääse 50 kr.

Jõululaada hoidiste
konkursi tulemused
Mehed maitsesid, mida naised olid valmistanud. Ja
maitsta oli nii magusat kui kasoolast.
Kanepis on alati olnud tublisid perenaisi, kes üllatavad
oma külalisi maitsvate roogadega. Teatakse, kes teeb
parima Napoleoni koogi või kringli, kelle kurgid on
eriliselt head, teatakse, kellelt tähtpäevaks võileivatort tellida.
Aitäh neile tublidele perenaistele, kes tõid oma hoidiseid jõululaadale teistele maitsta!
Maitseelamusi said paljud laadakülalised.
Auväärne meestest koosnev Ïürii tunnistas parimaks
tomati-mädarõika-küüslaugusalati ja aukiri läks Malle
Hallapile. Kui soovid ise järele proovida, siis siin on
näpunäited.
Retsept: 1 kg tomateid, 200 g mädarõigast, 50 g küüslauku, 1 spl soola, 3 spl äädikat, 3 spl suhkrut.
Valmistamine: tomatid, mädarõigas ja küüslauk ajada
läbi hakklihamasina, lisada sool, äädikas ja suhkur. Mitte
kuumutada! Panna purki ja kaanetada.
Kes ei taha talvel haigestuda, võiks proovida Epp
Margna retsepti järgi terviseampsu valmistada. Selleks
on vaja mädarõigast, küüslauku, mugulsibulat, jõhvikaid
ja mett. Kõiki aineid võtta võrdsetes kogustes, purustada
ja segada (mädarõigas peaks olema äädikata).
Põnevaid kulinaarseid katsetusi!
MAIVE TOROP
MTÜ Kanepi Valla Selts

Elulõng tähistas jõule
Põlgaste eakate klubi Elulõng tähistas jõule juba 16.
detsembril. Koguneti Põlgaste kultuurimajja, kus istuti peolauda ja veedeti koos
ilus talvine õhtupoolik.
Külas olid vallasekretär
Õie Põder ja sotsiaalnõunik
Tiia Urm, kes rääkisid vallaametnike tööst ja sellest, mis
meid ees ootab.
Kultuurilist meelelahutust pakkusid kultuurimaja
naisansambel ja Antsla

meesansambel Hauka Vägevad. Tore oli vaadata tantsuklubi Maarja lapsi esinemas.
Kuulasime jõulumuusikat. Oli hea jälle kokku saada ja omavahel vestelda.
Kui Andres akordionihelid valla lasi, tehti ka ühislaulu ja tantsiti.
Tänan kõiki sponsoreid,
abistajaid ja üritusel osalejaid.
JÜRI LÄLL
klubist Elulõng

MÄLESTAME
OLEV EHTE
25.05.1927–22.12.2008
Kanepi alevik

Kanepi alevik

Kusti Dobias Kongo
Tugevat tervist ja jõudu
kõikidele sünnipäevalastele!
Kanepi vallavolikogu ja
vallavalitsus

KANEPI TEATAJA

Segakoor võtab hea meelega
vastu uusi liikmeid, sest kaunid
Eesti laulupeod ootavad Kanepi
koorilauljaid. Innustavaks tõukeks sai koorile eelmisel aastal
uue dirigendiga Põlva koorifestivalil saadud eripreemia kõige
emotsionaalsema esituse eest.
Kes aga jälgis ETVst „Uma pido” ülekannet, sai kaasa elada
Kanepi segakoori ja silmapaistva dirigendi osavõtule sellest
ütlemata kodusest ja rõõmsast
laulupeost.
Ka esinemised Pikajärvel,
Savernas, Mesipuu talus andsid
koorile tuntust juurde. Suvine
Toila laulupidu ja ühised üritused Haaslava meeskoori ja „Pagana laululusti” segakooriga innustasid aga koori veel enam
pingutama.
Oleme laulnud oma õnnesoovid vanale seltsimajale ja vabariigi sünnipäeva auks päikese
tõusma. Jõulude ajal jäi aga segakoori laulust kirikus rahvale
hinge kõlama kaunis soovitus
üksteist hoida.
Aasta tõsiseimaks ettevõtmiseks on Kanepi segakoori algatusel toimuv maakonna segakooride laululaager. See jätkub
lähiajal ja seekord kaasame oma
tegemistesse ka kammerkoorid.
Kõikide kooride ühine eesmärk
on jõuda sellel suvel Tallinna
XXV üldlaulupeole, samas saada omavahel sõpradeks.
Eelolev aasta toob koorirahvale palju ettevõtmisi. Oleme
mõelnud jätta juubelikontserdi
kuldsesse sügisesse, et oleks aega oma tööst laulurahva ja sõprade seltsis rõõmu tunda ning
võimalus kõikidele koorilaulu
armastajatele elamus pakkuda.
Õnnerikast ja edukat aastat
kogu rahvale ja palju laulurõõmu – tuleb ju laulupeoaasta!

Kooraste küla

Cristiana Liivapuu
Rebaste küla
Õnnitleme lapsevanemaid!

PÄRJA VAHA
30.05.1916–27.12.2008
Kanepi alevik
ESTER KUKK
15.11.1927–30.12.2008
Erastvere küla

Jõulud Mesipuu talus.
Järgmine Kanepi Teataja ilmub veebruaris.
Artikleid ootan vallamajja või e-posti aadressil
kanepi.teataja@mail.ee. Tiiu Leppikus.

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

