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KANEPI TEATAJA
November 2009

Hind 2 krooni

Tööd alustasid uus
vallavolikogu ja
vallavalitsus
Kanepi vallavolikogu uus koosseis
Valla valimiskomisjoni
22.10.2009 otsus nr 3
„Volikogu liikmete
registreerimine”.
Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse paragrahvi 68 lõike 1 alusel registreerida Kanepi Vallavolikogu liikmeteks:
Eesti Keskerakond
1. Aivar Luts
2. Avo Kruusla
3. Ainar Põder
4. Arno Kakk
5. Annika Ladva
6. Urmas Kivirand
7. Vahur Tohver
8. Aavo Maat
9. Andres Kelner
Eesti Reformierakond
1. Jaak Kõiv
2. Janis Kukk
3. Urmas Hallap
Erakond Isamaa ja
Res Publica Liit
1. Vaike Meesak

Vallavolikogu
esimees on
Vahur Tohver ja
aseesimees
Vaike Meesak
Valla valimiskomisjoni
29.10.2009 otsus nr 6
Valida Kanepi Vallavolikogu esimeheks Vahur Tohver.

Teade
Vastavalt äriseadustiku
muudatustele peavad kõik
FIEd end 2009. aasta jooksul äriregistris registreerima.
Selleks tuleb esitada avaldus Tartu maakohtu registriosakonnale. Allkiri avaldusel
tuleb tõestada notari juures,
vallasekretär ei saa seda alates 8. juunist 2009 enam teha.
Avaldusele tuleb allkiri kirjutada notari juuresolekul.
Avalduse plangi saate ka
vallasekretäri käest.

Kanepi Vallavolikogu
29.10.2009 otsus nr 37
Valida Kanepi Vallavolikogu aseesimeheks Vaike Meesak.

Vallavanemana
jätkab Aivar Luts
Kanepi Vallavolikogu
6.11.2009 otsus nr 38
Valida Kanepi vallavanemaks Aivar Luts.

Volikogu
komisjonide
esimehed
Kanepi Vallavolikogu
6.11.2009 otsus nr 40
Valida Kanepi Vallavolikogu komisjonide esimehed:
revisjonikomisjoni esimees –
Arno Kakk
eelarve- ja majanduskomisjoni esimees –
Andres Kelner
haridus-, kultuuri- ja noorsookomisjoni esimees –
Annika Ladva
sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees –
Urmas Kivirand
ettevõtlus- ja arengukomisjoni esimees –
Avo Kruusla.
ÕIE PÕDER,
vallasekretär

Vallavalitsuse ja vallavolikogu ajaleht

Kanepis avati seltsimaja ja pansionaat
18. septembril avas remonditud Kanepi seltsimaja
uksed avaürituseks, mis oli
mõeldud tänuks hoone ehitajatele-remontijatele, rahastajatele ja koostööpartneritele.
Kontserdi andsid Põlva muusikakooli noored viiuldajad ja
meesansambel Hauka Vägevad. Seltsimaja ajaloost kõneles Milvi Hirvlaane. Vallavanem Aivar Luts ja seltsimaja
perenaine Ülle Sillamäe ütlesid tänusõnad ja andsid kätte
tänukirjad. Tänu pälvisid
kultuuriministeerium, Põlvamaa partnerluskogu, PRIA
Leader-programmi esindajad,
osaühingud Norten, Jasvo Ehitus, TehnoTööd, Santex, Pihlasalu Haljastus, Telora ja Põlgaste kultuurimaja, Kanepi
gümnaasium, Kanepi lastead,
Kanepi avatud noortekeskus.
Kanepi seltsimajas on juba
toimunud hulgaliselt üritusi,
pidusid ja kontserte igas vanuses inimestele. Seltsimajas
jätkavad tegevust kõik ringid.
•••
Kanepi valla Põlgaste
pansionaat alustas tööd oktoobri alguses.
Avamisele olid kutsutud
vallavolikogu ja vallavalitsuse
töötajad, ehitajad ja valla senised koostööpartnerid, naabervaldade hooldekodude esindajad. Esinesid Põlgaste lasteaia lapsed.
Asume looduskaunis kohas,
meil on heakorrastatud ümbrus, ruumid on ilusad ja sisustus täiesti uus. Pansionaadis on

Meelis Vahtramäe, Ülle Sillamäe, Natalja Schotter seltsimaja avapeol.

Pansionaadi töötajad Mare Oja, Raili Bürkland,
Marika Drenkhan (pansionaadi juhataja), Kersti
Kõrge, Kalju Rammul, Ly Gerts, Eve Paloson, Marina
Tihhonova.
enamikus

kaheinimesetoad,

Oma kavandatav tegevusala valige aadressil: www.rik.
ee EMTAK. Avaldusele tuleb
kirjutada vastavad koodid.
2009. aasta jooksul saavad
maksuametis registreeritud
FIEd ennast äriregistris arvele võtta ilma riigilõivu maksmata ja neil on võimalik esitada avaldus ümberregistreerimiseks ka e-äriregistri ettevõtjaportaali kaudu.

kuid on ka ühekohalisi. Kokku
on 22 hoolduskohta. Praegu on
hoolealuseid neliteist. Huvi
pansionaadi vastu on suur.
Seega loodame, et novembri
lõpuks on meil kogu maja
täidetud. Esmajärjekorras võtame pansionaati hooldusteenust vajavaid Kanepi valla elanikke. Koostööd teeme vallavalitsuse sotsiaalnõuniku ja
perearstiga, vajaduse korral
erialaarstidega.
Pansionaadi personal on
üheksaliikmeline: kuus hooldustöötajat, kokk, majandustööline ja juhataja.

ÕIE PÕDER,
vallasekretär
Info telefon 797 6311

MARIKA DRENKHAN,
pansionaadi juhataja
info tel 797 7699, 513 4702

Volikogu esimees Vahur Tohver ja vallavanem Aivar
Luts pansionaadi avamisel.

tööd leida. „Minu elu algas 32aastaselt
peaaegu
nullist.
Õnneks oli Otepää lähedal kahesaja-aastane esivanemate talu,
mille isa minule pärandas. Tagasitulnutel ei ole kunagi kerge.
Niipalju kui mind peeti eestlaseks Moskvas, niisama palju
peetakse mind venelaseks Eestis. Siiski ümbritses mind palju
mõistvaid inimesi.” Ka Ella ise
on teiste inimeste vastu tähelepanelik ja abivalmis.
Möödus vaid neli kuud ja Ella
sai vene keele õpetaja koha. Tekkis vajadus pedagoogilise hariduse järele ja tal tuli minna tööd
katkestamata pooleks aastaks
pedagoogikakursustele. „Need
kursused olid minu jaoks väljakutse: konspekteerida eesti
lektorite teksti vene keeles, sooritada eksamid.” Peagi selgus, et
koolis töötamiseks puudub vajalik kutse, vene keele õpetaja eri-

alal aga oli võimalik õppida vaid
tasulises õppes. Ella valis ülikoolis õppimiseks füüsika, oli
see ju tema Moskvas saadud haridusele kõige lähedasem.
Ta asus õppima ülikooli päevases õppes pere kõrvalt, lisaks
avanes võimalus õppida vene filoloogia aineid bakalaureuse õppekava järgi.
Ella Põder sai 2008. aastal
Tartu Ülikooli loodus- ja tehnoloogiateaduskonnast loodusteaduste magistri kraadi füüsikaõpetajana. Tema magistritöö teema oli „Intervjuumeetod koolis
füüsikatunnis”.
2008/2009. õppeaastal kaitses
Ella teise magistritöö slaavi
keele alal teemal „Tähestiku
õpetamine Ella Põderi koostatud
aabitsa põhjal”. 2002. aastal oli
Ella Põderil valminud vene keele aabits. Selle järgi õpetab ta
juba aastaid Kanepi gümnaasiu-

Vallavanema veerg

Hea vallarahvas!
Uus vallavolikogu on pidanud esimesed istungid ja
teinud ka esimesed otsused.
Tänan kõiki, kes valimas
käisid ja oma otsusega vallavolikogu koosseisu kujundasid. Soovin volikogule
arukust ja head koostööd
järgmiseks neljaks aastaks!
Eelmise volikogu tegevuse ajast pean oluliseks välja
tuua seltsimaja remondi ja
pansionaadi ehitamise. Mõlema maja tegevus on hästi
käivitunud. Kuigi peame
hoolega raha lugema, saame
hakkama. Meie koolimaja,
lasteaiad ja teised allasutused on köetud ja saavad oma
tööd teha.
Ka taliteede hooldusega
püüame eelmise aasta tasemel toime tulla. Peame leidma võimalused kokku hoida
ja selleks analüüsime eelarvet põhjalikult.
Kanepi segakoor peab auväärset juubelit. Soovin laulurahvale head esinemislusti! Ka kõikide teiste ringide
juhendajatele ja liikmetele
soovin jätkuvalt uusi ideid ja
head kooskäimise tahet!
Kümme aastat tagasi,
1999. aasta detsembris, ilmus valla ajalehe esimene
number. Tookord tegime
oma lehte neli korda aastas.
Nüüdseks on ilmunud 61
Kanepi Teataja numbrit. Algusaegadest peale on lehte
toimetanud Tiiu Leppikus.
Suur tänu Tiiule, et tal on jätkunud energiat ja head tahet
lehte teha. Loodame valla
uudiseid, teateid ja sündmusi edaspidigi lehe kaudu
edastada. Lõppeval aastal
leidsime eelarves raha kuue
ajalehenumbri väljaandmiseks. Järgmine Kanepi Teataja ilmub jaanuaris.
Soovin kõigile, et jõuaksite aasta tegemised edukalt
lõpetada ja seada sihid uueks
aastaks!
Tänan kõiki usalduse eest
jätkata vallavanema ametis.
Ainult koos teiega, armas
vallarahvas, saame olla edukad, ainult koos elame üle
kehvemad ajad ja koos tunneme rõõmu ka paremast
tulevikust.
AIVAR LUTS

Küpsetasime
mardileiba

Aasta õppija on Ella Põder
Täiskasvanute koolitusorganisatsioon Andras korraldab täiskasvanud õppija nädalat (TÕN)
„Õpime mõnuga”. Igal aastal
valitakse ka tublimad täiskasvanud õppijad, koolitajad,
koolitussõbralikud organisatsioonid ja omavalitsused.
Tänavu valiti maakonna edukaimaks õppijaks Kanepi gümnaasiumi vene keele õpetaja Ella
Põder. 2. oktoobril Põltsamaal
toimunud üritusel tunnustati Ellat ka üleriigilise eripreemiaga.
Maakonna aasta õppija auhinna
andsid Ella Põderile 6. oktoobril
Karilatsi muuseumis toimunud
üritusel kätte maavanem Priit
Sibul ja Põlvamaa TÕNi juht
Tiina Kalvik.
Ella Põder saabus viieaastase
tütrega Eestisse 1999. aastal ja
avastas, et tema Venemaal
omandatud
lennundusalane
kõrgharidus ei võimalda siin
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Maakonna aasta õppija auhinna andsid Ella Põderile 6.
oktoobril Karilatsi muuseumis toimunud üritusel kätte
maavanem Priit Sibul ja Põlvamaa TÕNi juht Tiina Kalvik.
mis ja seda kasutavad ka mitme
teise kooli õpetajad vene keele
algkursuse õpetamiseks.
Aasta õppija tiitli sai Ella kolme akadeemilise õppe eduka läbimise eest: paralleelselt füüsika
magistrikraadiga sai ta vene keele õpetaja bakalaureusekraadi ja
2009. aastal kaitses eksternina

magistrikraadi vene keele õpetaja erialal. See on saavutus, mida
vähesed suudavad järele teha!
ETV saate „Tagatargemaks”
tegijad külastasid oktoobris Kanepi gümnaasiumi. Saade oli
kavas 7. novembril.
TIIU LEPPIKUS

Kanepi Valla Seltsi perenaised on kodust rukkileiba küpsetanud juba mitu aastat. Leivajuuretist ja nippe on tuttavatelegi jagatud.
Et innustada perenaisi ja ka
peremehi kodus ise leiba küpsetama, kutsuti huvilisi 10. novembril Kanepi gümnaasiumi
sööklasse mardileivateole. Kokku tuli 30 huvilist. Tehti läbi
kõik leivateo etapid. Küpsetati
värske mardileib. Degusteeriti
isevalmistatud leiba ja veedeti
koos mõnus sügisõhtu. Kõik
said kaasa juuretise. Arvatavasti
küpsetavad need perenaised
oma kodus jõululeivad ise. Otsustasime 1. detsembril jälle
kokku tulla ja üheskoos piparkoogitaina ning muid jõulumaiustusi valmistada. Info tel
505 6297.
Seltsi naiste nimel
MARJU JALAS

kanepi nov 2009

2

11.11.2009 14:27

Page 2

Kanepi Teataja

November 2009

Pakendijäätmetest või hoopis südametunnistusest ja „headest” inimestest
Järgmise loo on kirjutanud MTÜ Eesti
Taaskasutusorganisatsioon arendusjuht
Siret Kivilo. Et samasugused probleemid
on ka meie vallas ning paremini ja arusaadavamalt on pakendikogumise põhimõtet
raske selgitada, palusin autorilt luba artikkel Kanepi valla lehes avaldada. Ehk
saab mõnigi asi selgemaks – kas või see, et
teiste inimeste südamega tehtud tööd ei
ole ilus lagastada.
OLEV PÄRNA,
abivallavanem

Kirjutad sõbrale kirja (või emale), paned
tähthaaval paberile kirjutatud ilusad mõtted
ümbrikusse ja viid selle postkasti. Hetk
hiljem pöördud tagasi vaatama ja juhtud
nägema õõvastavat vaatepilti: keegi „hea”
inimene viskab sinnasamasse postkasti koera junnid, haisva läga. Kindel on, et sinu kiri
adressaadi kätte ei jõua.
Sordid kodus hoolikalt pakendijäätmed
prügist eraldi: loputad piimapakke, voldid
mahlapakid kenasti kokku (et nad pakendikonteineris vähem ruumi võtaksid), kraabid
leivatükiga võikarbist viimse, et karp oleks
enam-vähem puhas ja sobiks pakendikonteinerisse viia. Näed vaeva, oled tubli. Leiad
oma niigi kitsas elamises ruumi, kus hoolikalt kogutud pakendikotti hoida, kuni viimiseks läheb. Ja siis lähed, viid pakendikoti
konteinerisse. Hetk hiljem pöördud tagasi
vaatama ja juhtud nägema õõvastavat vaatepilti: keegi „hea” inimene kallab sinnasamasse pakendikonteinerisse ämbritäie prügi
– kartulikoored, hapuksläinud supi, hügieenisidemed, mädanenud tomatid ja muu läga.
Sekunditega on põrmu tallatud su hool ja
vaev, puhtad pakendid on osa haisvast prügimassist. Kindel on, et sinu pakendid taaskasutusse ei jõua.
Kui esimene näide on pigem fiktsioon,
siis teine, pakendikonteineri lugu, on näide
elust enesest. Selle probleemiga puutume
meie, pakendijäätmete taaskasutuse eest vastutajad, kokku iga päev.
Seda lugu kirjutama ajendas avalike pakendikonteinerite väärkasutamise juhtumite
sagenemine. Üle Eesti on taaskasutusorganisatsioonide ja omavalitsuste koostöö tule-

musel paigutatud tuhandeid pakendikonteinereid. Ikka selleks, et tarbijal oleks mugav pakendijäätmetest tasuta vabaneda. Paraku elab meil ka palju „häid” inimesi, kes
seda võimalust kurjasti kasutavad.
Kuigi eelmise aasta lõpus korraldatud
uuringu tulemus näitas, et peaaegu pool
Eesti peredest sorteerib kodus pakendijäätmed prügist eraldi ja viib pakendikonteinerisse, leidub ka neid, kes jäätmeveokulusid
vältides kuritarvitavad kaaskondlaste usaldust ja sokutavad oma prügi avalikesse pakendikonteineritesse.
Teadmisi, kuidas peab jäätmetega ümber
käima, on nii aktiivselt kui ka passiivselt
(näiteks veebilehtede kaudu) levitanud kõikvõimalikud asjasse puutuvad instantsid,
alates keskkonnaorganisatsioonidest ja lõpetades ministeeriumiga, juba peaaegu kümme
aastat. Uued kombed ja kohustused on meil
aga visad juurduma.
Pakendiseaduse kohaselt on tarbijal õigus
pakendijäätmetest tasuta vabaneda, kuid
koos selle õigusega kehtib tarbijale ka üks
väike kohustus: ta peab pakendijäätmed tagastama puhtana ja enne liigiti sorteerituna
spetsiaalselt pakendite kogumiseks ette nähtud kohta. Kodus tekkiva olmeprügi käitlemise kulud (prügivedu, ladestamine) tuleb
kanda prügi tekitajal. Pakendijäätmete käitlemise kulud kannab ettevõtja, kes pakendatud kauba tarbijale müüb, või taaskasutusorganisatsioon.
Kordame siinkohal veel kord üle mõned
levinumad küsimused ja vastused pakendijäätmete kohta:
Miks peab pakendijäätmed prügist
eraldi sorteerima?
Esmalt püüdke vähem jäätmeid tekitada,
tarbige mõistlikult! Kuid kuna pakendamata
kaupa osta pole meil alati võimalik, tekib
koduses majapidamises siiski pakendijäätmeid. Kui pakendijäätmed on prügist eraldi
sorteeritud, on võimalik neid korduv- või
taaskasutada. Jäätmeid (plast, paber, klaas,
metall) taaskasutades säästame loodusressursse (ka väga hinnalisi, taastumatuid loodusvarasid).
Pakenditest saad tasuta lahti. Kui sortee-

rid pakendijäätmed prügist eraldi, vähendad
kulutusi prügiveole.
Kõige tähtsam on aga veendumus, et sinu
panus paremasse, puhtamasse elukeskkonda
on oluline ja sa teed selleks kõik. See on südametunnistuse asi. Kurb oleks tagantjärele
tõdeda: ja ükski veetilk ei võtnud vastutust
üleujutuse tekitamise eest.
Kuidas sorteerida?
Pandimärgiga pakend kogu eraldi ja vii
taaraautomaati või taarapunkti. Saad pandiraha tagasi.
Pakendijäätmed, millel ei ole peal pandimärki, tuleb eraldada peamiselt kolme jaotusse: klaas eraldi, paber-papp eraldi ja kolmandasse jaotusse plastpakendid, metallpakendid, nn tetrapakid. Kui kodu läheduses
või jäätmejaamas ei ole eraldi klaaspakendi
konteinerit, siis võib klaaspakendi plast- ja
metallpakendiga ühte konteinerisse panna.
Teavet, kuidas peab jäätmetega ümber
käima, jagavad lahkesti kohalikud omavalitsused, jäätmevedajad ja taaskasutusorganisatsioonid.
Miks peab pakendeid pesema?
Ei pea pesema. Pakend, mis jääb pärast
tühjaks kallamist või vähese veega loputamist tootest puhtaks, sobib pakendikonteinerisse viimiseks. Kui pakendit ei ole võimalik mõistlikke kulutusi tehes puhtaks saada,
siis pane selline raskesti määrdunud pakend
prügikasti, mitte pakendikonteinerisse.
Kuhu pakendijäätmed viia?
MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsiooni
(ETO) ülesandeks on pakendid elanikkonnalt kokku koguda nii, et võimalikult palju
neist jõuaks taaskasutusse. Pakendijäätmete
kogumiseks on üle Eesti väljas spetsiaalsed
pakendikonteinerid. Küsi kodukoha linnavõi vallavalitsusest järele, kus asuvad jäätmejaamad, jäätmepunktid või pakendikonteinerid. Oluline on, et pakendijäätmed pandaks konteinerisse, mitte selle kõrvale või
peale.
Au ja kiitus neile, kes pakendijäätmed kenasti sorteerituna pakendikonteinerisse toovad!
MTÜ Eesti
Taaskasutusorganisatsioon

Minu elu esimene
rammumehevõistlus
„Kanepi rammumees 2009”
pakkus põnevaid hetki. Esimene
põnevus oli juba veerand tundi
enne võistluste algust. Kas tuleb
esimesele registreerijale meeste
põhiklassis ka mõni konkurent?
Tuli üks. Siis hakati eesotsas
päeva juhi Toomas Pauriga
mind, kes ma lihtsalt luuletusi
lugema olin tulnud, keelitama, et
kolmas koht on käeulatuses,
võtku ma võistlusest osa. Ma
polnud nõus, mis rammumees
ma ikka olen. Ühel Antsla rammumehevõistlusel käisin vahendeid näppimas, paraku piirdusin
kõigi puhul ainult patsutamisega. Aga proovisin ühte ja
teist vahendit, midagi jõudsin
peaaegu kõigega teha. See köis,
mille otsas oli traktor, umbes
pool tonni, tõsi küll, ei andnud
järele.
Minus tärkas huvi ja kuigi
kolmas koht libises napilt käest,
sest viimasel hetkel tuli neljaski
võistleja, otsustasin siiski oma
rammu proovile panna. Lisaks
pakkus meestele tublit konku-

rentsi ainuke naisterahvas Milja
Mikitalo, kes võitis mind neljal
alal viiest ja vahel mõnda meest
veel. Kahel alal, kanistrite tõstmises ja kummide kantimises,
oli minu kaotus Miljale kõigest
paar kümnendiksekundit.
Esimene ala oli viljakottide
tassimine. Tavalised kotid, neid
olen oma elus nii palju tassinud,
et viimaseks jäämine oli isegi
väike pettumus.
Kahte 16kilost pommi korraga üles ajada oli juba keerulisem
pähkel. Ja tervelt kahe minuti
jooksul. Lõpus ei tahtnud nõrgem käsi kuidagi üles sirgu minna. 14 märgiti siiski protokolli.
47kilosed kanistrid olid poole
kergemad kui need kohvrid, millega tavaliselt rammumehed
võistlevad. Siin suutsin ühte
meestki edestada. Kummikantimises olin jälle viimane.
Aga traktori sikutamises õpetati mulle vahepeal nõks selgeks.
Sain sellegi liikuma – ja kuni
lõpujooneni. Lihtsalt tuli köiest
võimalikult traktori ligidalt kin-

ni haarata.
Võitis Kanepi mees Kim Liloson, kes käib Antslas Gert
Gor‰anovi juures treenimas. Aga
võit oli veel enne traktoritõmbamist üsna lahtine, sest Rauno
Rüütli oli võitnud samuti kaks
ala. Minu saatus tabas ka järgmisi esinejaid, Kanepi line-tantsijaid. Ka neid ei lubatud ilma
rammu katsumata minema ja
sellest kujunes päeva tõeline superfinaal. Otsustavas lisavõistluses kantis Eveli Luik autokummi
viis korda 0,2 sekundit kiiremini
kui tantsijate juht Marika, mis
pealtvaatajate hinnangul võib
tähendada võimuvahetust tantsutrupis.
Ilm oli sellel päeval superilus.
Pühapäeva öösel selgus, et
Kimide jaoks on üldse sportlikult hea nädalalõpp, sest belglanna Kim Clijsters võitis pärast
mitmeaastast pausi jälle Suure
Slämmi tenniseturniiri.
CONTRA

Sügis Kanepi lasteaias
Käes on sügis täies ilus - kirjude lehtede ja kastanimunadega. On tore loooduses käia ja
koos lastega sügise saabumise
märke jälgida. Vaadelda lindude
lendu soojale maale, nende parvedesse kogunemist. Nautida
päikeselisi päevi ja osata leida
head ka väikesest vihmasabinast. Vaadelda metsas kasvavaid
sügisesi taimi, korjata seeni ja
õppida neid tundma. Meie lastele meeldib looduses matkamas
käia.
Kogu suve on emad ja vanaemad pannud purkidesse aia- ja
metsamarju, seeni, köögivilju.
Huvitav üritus toimus lasteaias
mihklipäeval, kui lastevanemad
ja lasteaia töötajad tõid näitusele

omatehtud hoidiseid. Osavõtt oli
meeldivalt aktiivne. Oli ka vanemaid, kes küpsetasid plaadikooki, üks ikka uhkem ja parem kui
teine. Mulle meeldisid eriti jõhvikakreem ja küüslaugukurgid.
Õhtul toimus degusteerimine,
maitsti teiste tehtut ja jagati oma
retsepte. Soovijatel on võimalik
hoidiste retsepte lasteaiast küsida. Suur tänu vanematele aktiivse osavõtu eest!
Sel õppeaastal valiti hoolekogu esimeheks Kaido Kõiv,
aseesinaine on Eveli Misnik ja
sekretär Karin Buhvestov. Loodame meeldivat koostööd ja toredaid tegusid.
Tänan tehtud töö eest hoolekogu eelmist esinaist Eveli Mis-

„Kanepi valla
rammumehe”
võitjad ja abimehed:
Kuni 11aastased

1. Karl-Rico Hüdsi
2. Kert Pärna
3. Karl Kevin Keldu
4. Rayen Käsik
Kuni 13aastased

1. Karel Keldu
2. Mairo Lattik
3. Rene Mäesaar
Kuni 16aastased

1. Kristjan Rinne
2. Gerald Kivirand
3. Kevin Pärli
Naised

1. Eveli Luik
2. Marika Drenkhan
3. Sirje Lattik
Pealtvaatajad
1. Alar Raudsepp
Täname:

Avo Kruusla
Maraton Sport
Arke Lihatööstus
Kanepi Aiand
Kanepi vallavalitsus
Kanepi gümnaasium
Korraldajad:

Maiken Keldu
Ülle Sillamäe
Urmas Kivirand
Enno Otsus

Kirbuturu eestvedajad Kanepi Valla Seltsist Marju Jalas ja
Aire Hallap.
Foto: Killu Kaleva

Kanepi kirbuturust
Kanepi Valla Selts on korraldanud alates maikuust iga
kuu ühel pühapäeval Kanepi
gümnaasiumi staadionil kohaliku kirbuturu.
Kõigil meil leidub majapidamises kasutuskõlblikke asju, mida enam vaja ei lähe, aga
mida ära visata ei raatsi ja kellelegi pakkuda ka ei oska. Kirbuturul on hea võimalus kaubelda ja asjadele nii-öelda uus
elu anda. Säästlik mõtteviis on
Kanepi rahvale omane ja nii
kujunesid kirbuturud rahvarohkeks ja meeleolukaks. Kaubeldi kraamiga, alates rõivastest ja majatarvetest kuni kassipoegadeni välja. Oli ka nurgake, kust võis vajaliku ja
sobiva tasuta koju viia. Kuulutustahvlile võis jätta teated
kaupade kohta, mida müüa või
osta soovitakse, aga mida kir-

Kanepi Valla Selts

Päästeamet toetab mittetulundusühingute
ohutusteemalisi projekte 300 000 krooniga.
Taotluste esitamise tähtaeg on 14. detsember.
Projektikonkursi „Õnnetuste ennetamine 2010” kaudu rahastatakse ideid, mis aitavad õnnetusi ja nende tagajärgi ära hoida.
Eesmärk on ärgitada kodanikeühendusi leidma lahendusi ohutuse
kitsaskohtadele, peamine eesmärk on vähendada tulesurmasid ja
veeõnnetusi. Eelistatud on kogukonda kaasavad tegevused.
Konkursil osalemiseks tuleb esitada vormikohane taotlus ühes
eksemplaris paberkandjal või elektrooniliselt hiljemalt 14. detsembril kell 17 päästeametisse aadressil Raua 2, Tallinn 10124 või
e-posti aadressil rescue@rescue.ee.
Projektikonkursi infopäev toimub 13. novembril kell 10
Lõuna-Eesti päästekeskuse koolituskeskuses (Papli 4, Tõrvandi, Ülenurme vald, Tartumaa). Infopäeval tutvustatakse konkursil osalemise tingimusi ning räägitakse taotluste koostamisest.
Lisainfot saab lugeda http://www. rescue.ee/projektikonkurss/.
Eelregistreerimine ja info: Erki Remmelkoor, tel 733 7315,
534 56248, e-post: erki.remmelkoor @rescue.ee; Evelin
Uibokand, Lõuna-Eesti Päästekeskuse avalike suhete büroo
juhataja, tel 521 7622, 733 7315, e-post: evelin.uibokand@rescue.ee; www.rescue.ee/louna.

Viimane aeg pühkida korstnad!

Kütteperiood on alanud ning viimane aeg on pühkida korstnad ja
korrastada kütteseadmed. Aastaringse kütmise korral puiduga tuleb
kütteseadet ja lõõre puhastada kaks korda, hooajati kasutatavaid
kütteseadmeid üks kord aastas (enne kütteperioodi algust) ja
gaasikütteseadmeid samuti kord aastas.

Korrasta maavaldused!

Kui maaomanik on oma maavaldusi kenasti hooldanud, aitab see
ära hoida juhuslikust suitsukonist või ka suure tuulega elektriliinide
kokkupuutest tekkinud sädemetest põhjustatud kulupõlenguid.
Ohutusnõuanded leiate ka päästeteenistuse kodulehelt www.rescue.ee. Päästeala infotelefonilt 1524 saab infot korstnapühkijate
kohta.
Lõuna-Eesti päästekeskus

Huvitav päev Kanepi päästekomandos

nikut, kes oli südamega ülesannete juures, kaasates töösse ka
teised lastevanemad. Mänguväljak sai täiendust, vanemad tõid
palju materjali oma kodust, ehitasid ja tundsid koos lastega tehtust rõõmu. Lasteaed tänab Margus Veskemaad, kes oli eelmisel
õppeaastal alati nõu ja jõuga
abiks.
Töine ja üritusi tulvil sügistalv on ees. Ootame lastevanematelt aktiivset osalemist lasteaia elus. Pakkuge ka omalt poolt
välja ideid, kuidas laste elu huvitavamaks muuta.
ERKIINE MEITSAR,
Kanepi lasteaia juhataja

buturult ei leitud.
Korraldajad pakkusid kohvi
ja suupisteid.
Kirbuturg on olnud ka tuttavatega kokkusaamise ja info
vahetamise koht. Tänavu toimus kuus kirbuturgu. Talvel
teeme pausi, et kevadel taas
alustada.
Kanepi Valla Selts tänab
Kanepi gümnaasiumi, kes on
lubanud oma staadioni turuplatsina kasutada. Täname ka
tublisid noormehi, kes noortekeskuse helitehnikaga muusika eest hoolitsesid. Soovime
säästvat mõtteviisi kõigile!
Ärge visake korralikku kraami
minema, koguge see talve
jooksul kokku, sest keegi võib
just seda vajada. Kohtume kirbuturul uuel hooajal!

AINO MÕTTUSE foto

Seoses tuletõrje 90.aastapäevaga toimusid 9. septembril Lõuna-Eesti päästekeskuse kõikides komandodes lahtiste
uste päevad. Sel päeval külastasid Kanepi gümnaasiumi õpilased Kanepi komandot. Päästjate rasket ja vastutusrikast tööd tutvustasid komandopealik
Raini Vaarask ja meeskonnaliige Kalju
Sults. Valveruumis vaatasime õpetlikku
filmi tulekahju põhjustest, ärahoidmisest, õigest käitumisest tulekahju korral.
Pärast suundusime garaaÏi päästetehnikat uurima. Peagi seisis meie ees päästeülikonnas mees. Saime teada, et sellesse vormi peab päästja saama 45 sekundiga. Näidati, kuidas toimub tule kustutamine. Põnev oli. Viimastel külastajatel
oli võimalus päästeautoga koolimaja
juurde sõita. Pandi tööle ka sireenid ...
MIRELL LATTIK
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Oktoobrikuu Kanepi gümnaasiumis
Kanepi tüdrukud jälle
jalgpallis edukad!

1. oktoobril nautis koolipere Eesti Kontserdi koolikontserti „Tund Kreeka muusikaga”, esines ansambel
Zorbas.
pidulikult kätte õpinguraamatud.
• 6. oktoobril sai 10.-12. klass • Õpilasesinduse (ÕE) liikmed
praktiseerida inglise keele os- Mirell Lattik, Laine Lilleoja ja
kust loodus- ja kultuuriloolises Katre Neissaar 11. klassist orgamaastikumängus. Parima tule- niseerisid oskusvõistlused 4.-6.
muse saavutas 12. klassi võist- klassi õpilastele. Parima tulemukond koosseisus Kent Joosep, se saavutas 71 punktiga 6. klasMärt Torop, Kris Adamson, Ja- si võistkond: Viivika Veski, Sirli
nar Hiop ja Marko Kelner. Teise Niidumaa, Mark-Paul Leosk,
koha sai 11. klassi võistkond: Egert Pärna, Gaidar Pukk, MarKätlin Hani, Aile Salundi, Päivi ten Hallop. Algklassidele õpetaMargna, Helina Ziugand ja Kerli sid mänge Helena Lattik, Alo
Koorm. Kolmas koht kuulus 11. Pullmann ja Koit Korela 7.a
klassi võistkonnale: Jane Kirsi- klassist.
puu, Liis Seeme, Heidi Ingver ja • 22. oktoobril toimus ülekooliline maastikumäng. Tublimad
Kristiina Liebert.
• Sügisesel maastikujooksul olid 3. klass, 5. klass, 7.a klass ja
Jõksi järve ääres osales 1.-12. 11. klass.
• Valiti Kanepi gümnaasiumi
klassist 232 õpilast.
• 16.oktoobril toimus Kanepis õpilasesindus (ÕE) 2009/2010.
maakonna 8.-9. klasside õpilaste õa. Juhatus: Mirell Lattik
ingliskeelne loodus- ja kultuuri- (11.kl) – president, Laine Lilleoja (11.kl) – asepresident, Katre
looline maastikumäng.
• 16.-17. oktoobril osales seitse Neissaar (11.kl) – protokollija;
Kanepi nooremat kodutütart ürituste tiim: Mirell Lattik
loodusteemalises õppelaagris (11.kl), Katre Neissaar (11.kl),
Laine Lilleoja (11.kl), Helena
Mooste põhikoolis.
• 19.-23. oktoobrini oli koolis Lattik (7.a); sporditiim: Alo
uute gümnasistide nädal. 10. Pullmann (7.a), Koit Korela
klass sai proovida osavust takis- (7.a), Hermann Juurik (7.a);
tusrajal, näidata teadmisi kultuu- reklaamitiim: Helena Lattik
riloolises viktoriinis Kanepi (7.a), Laine Lilleoja (11.kl),
kohta. Ametlik gümnasistiks ni- Birgit Kaleva (6.kl), Linda Jalas
metamine toimus 23. oktoobril (6.kl).
veerandilõpu aktusel, kus anti

14. oktoobril võistlesime Valtus Eesti Koolispordi Liidu finaalturniiril 6.-9. klassi tüdrukute jalgpallitiimiga, mille
koosseisus olid Helene Leht,
Kärt Laine, Kersti Veskemaa,
Sixtina Ladva, Eleri Pärna,
Deivi Koppel, Lisanne Tamm,
Kadi Hõim ja Mariscalle Kõrvel. Mäng Rapla Vesiroosi gümnaasiumiga lõppes 0:0, Lihula
gümnaasiumiga 0:0, Muhu
põhikooliga 1:0 (värava lõi Eleri
Pärna), Suure-Jaani gümnaasiumiga 3:0 (väravad lõid Sixtina

Ladva 8. minutil ja Lisanne
Tamm 12. ja 17. mänguminutil).
Alla jäädi vaid Palamusele 0:2.
Kokkuvõttes tulime koju I koha
ja karikaga.
Sellel õppeaastal käib Kanepi
gümnaasiumis jalgpallitreeningutel üle 30 õpilase. Maakonnavõistlustele püüame välja panna
ka noormeeste võistkonna.
MARGUS NEMVALTS,
kehalise kasvatuse õpetaja
ja treener

Lühidalt

•14. oktoobril sai alguse 2.-4. klassi kirjandusviktoriini sari, selle esimeses voorus osales seitse võistkonda. Viktoriin toimub kord veerandis ja kevadeks selguvad kolm paremat võistkonda. Esimese vooru tublimad olid: I koht
Röövlitütred (4.klass): Ave-Kristiina Timmi, Kaisa Kerner,
Cassandra-Meredith Vaher, Gaidi Põdder, Herely Juurik; II
koht Naksitrallid (2.klass): Kadri Kalve, Laura Saunamets,
Sandra Rohelpu, Keitlin Kõoleht, Carlos-Mathias Vaher; III
koht Tiigrikutsud (2.klass): Riin Liin, Maris Haavapuu,
Kristiina Roht, Monika Kattai, Lorely Kõrvel.

SA Innove toetusel algab
2009/2010. õppeaastal Kanepi
gümnaasiumis karjääriõpe
Milline kool valida, et tulevikus tööd leida? See küsimus on
igal noorel pärast põhikooli või
gümnaasiumi lõpetamist. Valikuid on palju ja otsustamine
nõuab teadmisi iseenda ning
tööturul valitseva olukorra kohta. Et see valimine oleks teadlikum, otsustas Kanepi gümnaasium alustada karjääriõpet.
Karjääriõppel on kolm eesmärki: aidata õpilasel arendada
teadlikkust iseendast, omandada
teadmisi töömaailmast, elukutsetest ja edasiõppimisvõimalustest ning kujundada hoiakuid ja
toimetulekuoskusi, mis soodustavad tänapäeva töömaailma sisenemist, karjääriotsuste tege-

mist ning eneseteostust.
Sihtasutuse Innove kaudu sai
Maive Torop koolituse ja asub
tööle Kanepi gümnaasiumi karjäärikoordinaatorina. Tema ülesanne on pidada karjääriõpetuse
tunde 8., 9.a, 9.b, 12. klassi õpilastele, koordineerida karjääriõpet koolis, luua karjäärimeeskond ja koostada tegevuskava,
juhendada õpetajaid karjääriõppe integreerimisel ainetundidesse.
Loodame, et meie kooli õpilastel, eriti aga koolilõpetajatel
on lihtsam valida edasiõppimisvõimalusi ja elukutset.
MERIKE KASTE,
direktor

Kanepi jalgpallinaiskond koos Eesti naiste ja tüdrukute
koondise treeneri Peter McGoverniga, kes andis kätte
auhinnad.
Foto: MARGUS NEMVALTS

Kodutütred õppelaagris
23.-24. oktoobril said 16
kodutütart kokku traditsioonilises rühma õppelaagris Kanepi
gümnaasiumis. Kahe laagripäeva programmi mahtus üsna palju
huvitavat ja kasulikku. Õpitubades said selgeks sõbrapaela punumine ja origamitehnikas paberist linnu valmistamine, valmisid kaunid laastumaalid.
Kaaslaste tundmaõppimiseks
olid lõbusad tutvumismängud.
Huviga kuulati rühmajuht Mirell
Lattiku loengut teemal „Avalik
esinemine”. Kodutütarde preemiapäevadest, suvisest pealinnalaagrist tegid esitluse Angela
Korela ja Mari-Liis Lattik.
Põnevaimaks ürituseks kujunes
aga karaokevõistlus, kus kõik
kodutütred said olla nii laulja
kui ka hindaja rollis. Nooremate
arvestuses võitis esikoha Angela
Korela, teise koha Mari-Liis
Lattik ja kolmanda koha Marie
Rahel Lail. Vanemate arvestuses
sai esikoha Gertrud Kivirand,
teise koha Reelika Aland ja kolmanda koha Mirell Lattik. Enne
und vaadati koos filmi „Rahumeelne sõdalane”. Uus päev algas võimlemisega kooli staa-

dionil ning pärast sööki jätkusid
tegevused. Kooli sotsiaalpedagoog Helgi Vassari juhendusel
toimusid vahvad seltskonnamängud. Seejärel koguneti koolimuuseumi, kus õpetaja Külli
Pettai pidas huvitava ja sisuka
muuseumitunni. Nähtu-kuuldu
kohta korraldati viktoriin. Esikolmikusse kuulusid: Helena
Lattik, Angela Korela ja Herely
Juurik. Viimaseks ürituseks oli
matk Kanepi lähiümbruses ja
parima matkatarkuste tundja
väljaselgitamine.
Pingelises
võistluses osutusid parimateks
Angela Korela, Marie Rahel
Lail ja Mari-Liis Lattik. Laagri
lõpetamisel autasustati tublimaid osalejaid. Kodutütred andsid laagrile hea hinnangu.
Kodutütarde laagrit aitasid
korraldada kodutütarde organisatsiooni toetajaliikmed Gertrud
Kivirand, Külliki Margna ja
Merli Koorm ning vanemad kodutütred Reelika Aland, Mirell
Lattik, Reeli Helbre ja Sandra
Nukk.
AINO MÕTTUS,
Kanepi KT rühmavanem

Arendav tegevus
projekti kaudu
Septembris-oktoobris Kanepi
gümnaasiumis toimunud erinoorsootöö projektis osales 25
4.-9. klassi poissi. Projekt võimaldas noortel kaasa lüüa mitmesugustes arendavates tegevustes: jalgpallitreeningutel,
matkatarkuste õpitubades, kuriteoennetusliku sisuga loengutel,
maastikumängus, elektroonsetel
laskevõistlustel jm. Palju põnevust ja hasarti pakkus jalgpallimat‰ Põlva politseiga. Kuigi
mängu võitis vanem ja suuremate mängukogemustega pool,
ei heidutanud see noori. Tähtis
oli kogemus, mis võistluselt saadi. Tegevuste käigus õpiti juurde
eluks vajalikke oskusi. Maasti-

kumängus kulusid marjaks ära
teadmised topograafias, sõlmede tegemises ja salakirjade lahendamises. Meeskonnatöö oskusi sai näidata osavusülesandes, pimerajal ja „ämblikuvõrgu” läbimisel. Projekt lõpetati
ühise lõkke ja grillimisega Jõksi
järve ääres. Noorte tagasiside
projekti kohta oli positiivne. Kõlama jäi soov, et üritused võiksid
edaspidi jätkuda.
Projekti rahastasid Eesti
noorsootöö keskus ja Põlva
maavalitsuse alaealiste asjade
komisjon.
AINO MÕTTUS,
projektijuht

Peeter Pau hobi on teiste riikide politseinike vormimütside ja embleemide kogumine. Kuulajatel oli huvitav, sest
töö on Peetrit viinud paljudesse riikidesse. Hiljuti saabus
ta kokkusaamiselt EL riikide politseiametnikega.

Külalisõpetajad
„Tagasi kooli!” nädalal
Kanepi gümnaasium ühines
teist aastat EV presidendi algatatud ettevõtmisega „Tagasi
kooli!”, mille käigus oli meie
õpilastel võimalus kohtuda huvitavate elukäikude ja elukutsetega inimestega. Nad rääkisid
ka sellest, kuidas on oma praegusesse ametisse jõudnud. Nende ühine soovitus noortele oli, et
tuleb hakata varakult tegelema
ennast huvitava alaga ja teha
seda põhjalikult, sest ei või teada, millal midagi õpitust elus
vaja läheb.
Vanemuise teatri finantsjuht
Toomas Peterson tõi näiteid
elust: ei tohi teha tööd hindele
„kolm”, valmistades ettevõttes
hulgaliselt praakdetaile, mistõttu võib kogu firma pankrotti
minna, vaid tuleb püüda sooritada oma tegevused alati hindele
„viis”.
Ülo Veldre rääkis teemal

„Ajakirjanduslik reaalsus”. Tarmo Haud vestles noortega teemal „Interneti head ja vead ehk
kuidas tunda ära kvaliteetinformatsiooni ja milliseid ohte vältida”. Peeter Pau tutvustas oma
elukutse ja hobidega seotud võimalusi, kõneldes teemal „Minu
elu kutse või elukutse”. Vanemuise teatri finantsjuht Toomas
Peterson esines teemal „Teater
kui elu peegel”.
Kindlasti panid külalisesinejad noori mõtlema tulevikule ja
õigetele valikutele elus. Seekordsed esinejad ei olnud meie
oma kooli vilistlased, aga edaspidi ootame neidki tagasi kooli
kohtuma praeguste noortega.
Eelmisel aastal käisid projekti „Tagasi kooli!” raames meie
koolis Jüri Makarov, Külliki
Haldna ja Ivar Kangro.
TIIU LEPPIKUS,
õpetaja

Kanepi gümnaasiumis valiti
uus hoolekogu
14. oktoobril toimunud Kanepi gümnaasiumi lastevanemate üldkoosolekul valiti lastevanemate esindajad kooli hoolekogusse. Tänuväärset tööd kooli
toetamisel tegi kahe aasta jooksul eelmine hoolekogu Martti
Kaleva juhtimisel.
Vastavalt
haridusministri
2000. aasta 22. juuni määrusele
nr 19 on kooli hoolekogu ülesanne ühendada kooli pedagoogide, vallavolikogu, vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad, et kooli
õppe- ja kasvatustegevust jälgida ning õppe- ja kasvatustegevuseks paremate tingimuste loomisele kaasa aidata. Gümnaasiumi hoolekogusse kuuluvad
vallavolikogu esindaja, õpilaste
esindaja, kaks õpetajate esindajat ning viis lastevanemate, vi-

listlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajat.
Kanepi gümnaasiumi hoolekogusse valiti lastevanemate
esindajatena Margit Lail, Epp
Margna, Kersti Kõrge, Toomas
Korela, Karin Joala, kooli õpilasesinduse poolt Katre Neissaar, õpetajate esindajad Eda
Tarend, Piret Viil. Hoolekogu
koosseisust puudub veel äsja valitud vallavolikogu esindaja.
22. oktoobril oli hoolekogu
esimene istung, arutati tegevust
ja valiti juhtorganid. Hoolekogu
esimeheks sai Margit Lail, aseesimeheks Epp Margna ja protokollijaks Katre Neissaar. Järgmine kord tuleb hoolekogu
kokku 16. novembril, et arutada
tööplaani.
MERIKE KASTE,
direktor

Käisin rahvusvahelises
noortelaagris Taanis
Sain rahvusvahelisest noortelaagrist Taanis teada huvijuht
Aino Mõttuse käest. Projekt
kujutas endast üheksat päeva
Taanis, osalesid 12 noort viiest
riigist: Taanist, Eestist, Türgist,
Rumeeniast ja Hispaaniast. Et
sinna saada, pidi 30. septembriks saatma taotlus- ja motivatsioonikirja. Rõõmustasin väga,
kui sain positiivse vastuse, et
olen grupi koosseisu arvatud.
Väljasõit oli Tallinna lennujaamast 9. oktoobril. Sealt lendasime Kopenhaagenisse ja edasi siselennuga Aalborgi. Aalborgi lennujaama tuldi meile
vastu ja viidi linna nimega
Brovst. Esimene päev oli mõeldud sisseelamiseks ja üksteisega
tutvumiseks. Teisel päeval toimusid tegevused. Hommikul
tantsisime oma vaimu ergutamiseks ja päeval mängisime
jalgpalli ning tegime sulatamistehnikas klaasist küünlaaluseid
ja kõrvarõngaid. Õhtul tutvustas
iga riik oma piirkonda videoklipiga.
Kolmandast päevast algasid
riikide enesetutvustused. Eesti
oli esimene. Tegime naisekandmisvõistluse ja õpetasime kaerajaani ning polkat. Madis, Eesti
saatja, korraldas orienteerumisvõistluse. Neljas päev oli Türgi
päralt. Hommikul õppisime

Türgi rahvalaule ja -tantse, pärastlõunal heegeldasime.
Taani päeva hommikul tegime pitsat. Päeval käisime bocardidega sõitmas ja õhtul tantsisime moderntantsu. Kuuendal
päeval mängisime rumeenlaste
seltskonnamänge ja saime
maitsta nende rahvustoite: kooke ja maisikartulipüreed. Saime
ka veini maitsta. Õhtul oli draculadisko. Hispaanlaste päeval
õpetati laulu ja hiljem tantsisime
selle järgi. Pärast mängisime
mänge ja saime maitsta nende
maiustusi.
Kaheksas päev oli taanlaste
päralt. Hommikul vara tegime
väljasõidu Kesk-Taani. Käisime
suures kaubanduskeskuses ja
külastasime Baboon Cityt, mis
kujutab endast suurt mängukeskust. Seal sai mänguautomaatidega mängida, batuudil hüpata,
elektriautodega sõita. Õhtul oli
hüvastijätudisko.
Laager andis teavet teiste rahvaste kultuuri kohta, hea keelepraktika, mõtteid ja ideid ürituste korraldamiseks ning uusi ja
huvitavaid kontakte. Suur tänu
Kanepi vallavalitsusele ja huvijuht Aino Mõttusele toetuse eest.
MIRELL LATTIK,
Kanepi gümnaasiumi
11. klassi õpilane
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Särav laulupeoaasta

Õnnitleme sünnipäevalapsi!
Kaunimad õied, mis sügis saab luua, tahame sinule täna tuua.
Põimida neisse särava päikese, õnnesoovi nii suure kui väikese.

NOVEMBER
95
Pärja Kongo
Koigera küla
94
Veera Põder
Heisri küla
92
Johannes Põder
Kanepi alevik
89
Friedrich Plado
Piigandi küla
88
Ella Patrael
Erastvere küla
Linda Tagel
Lauri küla
87
Dagi Mõttus
Kanepi alevik
85
Kalju Roht
Karste küla
Ella Rätsep
Jõksi küla
Keena Helekivi
Kanepi alevik
84
Vilma Kurusk
Põlgaste küla
83
Erich Rootslane
Kanepi alevik
Arnold Liivamägi
Kaagna küla
Kalju-Valentin Siinmaa
Karste küla
Valter Sults
Erastvere küla
Laine Lõo
Rebaste küla
81
Alfred Vesi
Põlgaste küla

Laine Laan
Kanepi alevik
Evi Kattai
Kanepi alevik
80
Kalju Lind
Põlgaste küla
Eha Jõgi
Kanepi alevik
75
Kalev Kongo
Peetrimõisa küla
Jakob Kakku
Erastvere küla
Säde-Meeli Peebo
Jõgehara küla
70
Haljand Rääbis
Hino küla
Leo Vaha
Põlgaste küla
Malle Kongo
Peetrimõisa küla
Viiva Võsoberg
Kanepi alevik
Laine Viin
Kanepi alevik
65
Enno Haio
Erastvere küla
DETSEMBER
94
Ida Nilbe
Magari küla
89
Heino Kongo
Peetrimõisa küla
85
Leili Aavola
Karste küla
84
Elmar Errapart
Erastvere küla

82
Salme Vilumets
Erastvere küla
Anna Tammsalu
Varbuse küla
Erika Kongo
Karste küla
81
Aino Toom
Erastvere küla
Floreida Tiisler
Närapää küla
80
Heino Kattai
Erastvere küla
Mart Saamen
Kanepi Aalevik
75
Heino Valge
Kanepi alevik
Elemall Daniel
Kooraste küla
70
Juss Klais
Rebaste küla
Lehte Traat
Kanepi alevik
Tiiu-Malle Viss
Erastvere küla
65
Väino Vaher
Hino küla
Luule Nigula
Magari küla
60
Vaidu Vidil
Piigandi küla
Maimu Rammul
Põlgaste küla
Elfride Tamm
Erastvere küla
Tugevat tervist ja jõudu
soovivad kõikidele
sünnipäevalastele
Kanepi vallavolikogu ja
vallavalitsus.

NB! „Ole kaasas!” arvutikoolitused toimuvad Kanepi gümnaasiumi arvutiklassis. Registreeruda
saab internetis aadressil www.olekaasas.ee või telefonil 618 0180. Registreerumiseks võib kirjutada ka koolitajale e-posti aadressil pirvil@tamula.edu.ee või helistada tööpäeviti telefonil 797 6321.

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

Mattias Ardam
Põlgaste küla
Greete Kuudeberg
Jõksi küla
Marten Verner Misnik
Kooraste küla
Eliise Pärna
Kaagna küla
Tim-Samuel Hõbemägi
Põlgaste küla

Õnnitleme vanemaid!

Võimalus tellida
* sünnipäevakimpe
* lauaseadeid
* kuivlilleseadeid
* pulmaseadeid
* mälestuskimpe
* matusekimpe
* pärgi
Ümar matusekimp kunstlilledega maksab 80 kr. Piisakujuline matusekimp kunstlilledega 160 kr. Pärjad (suured, keskelt auguga) 260 kr. Lindi hind
15 kr. Suur valik lilli ja salme
lindile. Soovi korral on võimalik tutvuda piltidega varem
tehtud töödest.
Kanepi alevi piires kohaletoimetamine tasuta.
Tellimine ja info
tel 5690 9768, 797 7789 (õhtuti), Helin.

TEADE
Tartu Kõrgema Kunstikooli galeriis Noorus (Riia 11) on
novembri lõpuni avatud Toomas Kalve 1984.–2008. aastate loomingut tutvustav näitus „Kunstilised fotopildid”. Näitus on seni suurim autori loomingut käsitlev
väljapanek. Toomas Kalve on Kanepi valla mees, kes
töötab kunstikoolis fotograafia õppejõuna.

MÄLESTAME
RAIVO KONDRATJEV
21.07.1942–22.08.2009
Erastvere HK

KALJO KAMAT
6.06.1929–11.09.2009
Peetrimõisa küla

EHA-MALL PAU
10.01.1936–26.08.2009
Karste küla

VILLU MADISSON
21.06.1945–16.09.2009
Kanepi alevik

MARIA RUTTU
27.01.1936–2.09.2009
Soodoma küla

AIN ROHT
30.08.1948–16.10.2009
Magari küla

ÕIE-ELFRIEDE RAHV
10.01.1921–1.09.2009
Lauri küla

AIDA KOORM
25.02.1924–17.10.2009
Karste küla

Järgmine Kanepi Teataja ilmub jaanuaris.

KANEPI TEATAJA

Kanepi segakoor Karilatsi ökofestivalil.
Kanepi segakoori teguderohke Aitäh lavastajatele ja pealtvaatalauluaasta algas jaanuaris laulu- jatele!
laagritega, järgnesid pingelised
Augustis esines segakoor juba
ülevaatused ja laulupeod.
Karilatsi ökofestivalil, kus peale
Juunikuus võttis segakoor osa Kanepi segakoori astusid üles ka
Kasepää ja Põlva laulupeost ning Põlvamaa meeskoor, E STuudio ja
jaanipäeva üritustest, juulikuu al- Võru Hilaro. Kõiki koore saatis
gus viis meid XXV üldlaulupeole Antti Kammiste süntesaatoril. SeTallinna. Selle nimel oli talvel ka da laululahingu stiilis ülesastumist
tõsist tööd tehtud.
võib nimetada üheks Kanepi segaSeekordne üldlaulupidu oli koori eredamaks suvesündmurongkäigu ja üheshingamisega seks. Kontserdi lõpus oli ühendsuure laulukaare all võrratult või- kooridel võimalus laulda tuntud
mas. Kanepi laulurahvas naasis teletähe ja dirigendi Tarmo Leinaüldlaulupeolt erakordsete muljete- tamme taktikepi all.
ga. Kohe pärast laulupidu laulis
Ka esinemine Pikajärve mõisasegakoor koos Euroopa ja Haas- päevadel andis koorile esinemislava kooriga Kambja kiriku pühit- kindlust juurde. Selle aasta sisusemisel, jätkusid kooriproovid A. kad ja ideerohked ülesastumised
Weizenbergi näitemängu „Soo- on toimunud tänu dirigent Kalev
harimine ja südameharidus” lau- Lindali energilisele tegevusele ja
lude õppimisel.
peab ütlema, et lauljad on tublid
Esialgu tundusid suvised koori- olnud. Koor on praegu 40liikmeproovid väsitavad, kuid osalemine line. Kõigil suveüritustel ei osaletekitas elevust ja vanaaegsed lus- tud täiskoosseisus. Au tuleb anda
takad laulud hakkasid meeldima. segakoori kõige eakamale lauljale
Tore oli vaadata, et meie lauljad Heino Kongole, kes on osalenud
võivad olla ka väga head näitlejad, kõikidel laulupidudell. Palju jõudu
näiteks peaosa mänginud Tuulike ja vastupidavust talle!
Mölder ja Meelis Vahtramäe. LusSegakoorile soovin laululusti ja
tilist suveetendust, milles linases jätkuvat tegutsemisindu!
riietuses koorilauljad heina tehes
Ootame kõiki huvilisi 21. noja lauldes ringi tuuseldasid, oli vembril Kanepi seltsimajja sevõimalik vaadata nii Jõksis kui ka gakoori 125. aastapäeva juubeMesipuu talus. On hea meel, et likontserdile!
saime osa põnevast sündmusest ja
VAIKE KOTTISSE,
samas pakkuda koos mõnusa näiKanepi segakoori vanem
tetrupiga muhedat vaatemängu.

Ostame parima hinnaga
metsamaad. Võib olla raiutud ja võsastunud, ka kinnistamata. Samuti ostame
kasvava metsa raieõigust.
Aitame metsa üles töötada.
Igakülgne abi asjaajamisel.
Info: saaremetsad@hot.ee,
tel 522 0177, 5664 7926,
Erki Riim.

Ostan kasvavat ja virnastatud võsa ning metsa, teen
võsalõikustöid.
Tel 525 3126, Märt Karu.

Inglise keele kursused
täiskasvanutele Kanepi
gümnaasiumis
neljapäeviti kell 17.30
edasijõudnutele,
pühapäeviti kell 15.30
algajatele.

Heegeldan, koon, õmblen
ja teen riiete parandustöid
(lukuvahetus jms). Kanepis,
tel 5813 3603, Sirje.

TEADE

FIEna vanavara vahendamisega tegelev Vanavarahai võtab
vastu kodudesse seisma jäänud
vanavara. Kaup kokkuleppehindadega. Kaup peab olema puhas,
elektrilised tööriistad töökorras.
Riidekaupa mitte tuua. Kauba
tooja peab olema vähemalt 18aastane ja esitama isikut tõendava
dokumendi. Kauba ostjal on õigus
kaup tagastada ööpäeva jooksul.
Oleme avatud Kanepis Weizenbergi tn 4 T-R kella 10-18, L kella
10-15. Vajaduse korral meie
transport.
Info tel 5554 1226, Ats Kukk.
Gestalt-psühhoteraapia asjatundja Helgi Vassar kuulab teie
muresid ja aitab otsida probleemidele lahendusi. Võta ühendust: helgivassar@ gmail.com
või tel 5333 3030.

Kanepi Valla Selts korraldab 12. detsembril
Kanepi gümnaasiumi saalis JÕULULAADA.
Jälgi reklaami! Info tel 5823 0105.
Tunnustame ilusa kodu konkursil osalejaid.
MTÜ Kanepi Kodupere
kuulutab välja konkursi
Kanepi väikelaste
mängu- ja tegevustoale
nime valimiseks!

Kanepi väikelaste mängu- ja tegevustuba on loodud tänavu aprillis ning tegutsenud kuus kuud.
Mängutuba on mõeldud Kanepi
valla väikelastele ning vanematele,
kes soovivad koos lastega lõbusalt
väljaspool kodu aega veeta ning
teiste laste ja vanematega kohtuda.
Oleme raske valiku ees, leidmaks mängutoale nime, mis oleks
vahva, meeldejääv ning lastepärane. Seetõttu pöördumegi teie poole, kallid valla elanikud, et aitaksite
meid nime valikul ning saadaksite
huvitavaid ettepanekuid ja vahvaid
väljamõeldisi.

Lumetõrjega tegelevad ettevõtjad vallas

(ettevõtja, piirkond,
kontakt-telefon)
1. Kalmer Lina – Kaagvere,
Karste, Hino, Jõgehara, Koigera, Erastvere küla, Kanepi
alevik – tel 514 0335.
2. Rain Rekker – Kaagvere,
Karste, Kooraste, Rebaste küla – tel 513 4349.
3. Margus Hani – Jõksi,
Heisri, Piigandi küla – tel
5615 0256.
4. Avo Kruusla – Lauri, Hurmi, Varbuse, Kaagna küla –
tel 504 2539.
5. Mart Vestrik – Magari,
Soodoma küla – tel 5344
1779.
6. Meinhard Aljes – Põlgaste, Sõreste küla – tel 522
6153.
7. Jaan Teesalu – Närapää,
Peetrimõisa, Koigera küla –
tel 5334 5385.

Lasteaia jõulupeod
toimuvad kell 15
maanteemuuseumi
teemajas.
16. detsembril pidutsevad
Jõmmu ja Sipsiku rühm,
20. detsembril
Naksitrallide rühm.

Üritused Kanepis

13. novembril kell 21 Kanepi seltsimajas disko. DJ Tanel ja Chris. Pääse 35 kr.
Info tel 5561 2427.
14. novembril kell 21 tantsuõhtu ansambliga Tiigrikutsu. Pilet 50 kr.
16., 23. ja 30. novembril ja
7. detsembril kell 18.30 Kanepi seltsimajas loengute sari
„Kuidas tulla toime stressiga?”. Lektor Heino Lukk. Tasuta.
21. novembril kell 18 Kanepi seltsimajas Kanepi segakoori juubelikontsert.
29. novembril kell 14 Põlvamaa puhkpilliorkestri kontsert seltsimajas, kell 16 advendiküünalde süütamine
keskväljakul kuuse juures.
2. detsembril kell 19 Põlva
teater Heliotroobid etendus
„Mõrumandlikokteil”11. detsembril kell 21 disko.
12. detsembril kell 10 Kanepi gümnaasiumi saalis jõululaat. Korraldab Kanepi Valla Selts.
12. detsembril MTÜ Kanepi
Kodupere laste jõulupidu.
13. detsembril kell 16 Kanepi seltsimajas kontsert.
16. detsembril kell 19 Põlva
eksperimentaalteatri etendus
R.Veski „Ma ei maga, kuni
pole sind maitsnud”.
20. detsembril kell 13 Kanepi seltsimajas valla eakate
jõulupidu.
23. detsembril Kanepi seltsimajas Kanepi gümnaasiumi jõulupidu. Kell 18 disko.
25. detsembril kell 21 Kanepi seltsimajas jõulupidu
ansambliga Snoob, õhtujuht
Toomas Lumi. Pilet eelmüügist 50 kr, kohapeal 85 kr.
Korraldaja Kanepi seltsimaja, info tel 5561 2427.
31. detsembril kell 00.05
uusaastapidu. DJ Chris ja Tanel. Tasuta.

Põlgastes

13. novembril põllumeeste
pidu (kutsetega). Info tel 518
9551 (Andres Kelner).
29. novembril kell 18 Põlgaste küla jõulukuusel küünalde süütamine.
18. detsembril kell 12 Põlgaste paikkonna eakate jõulupidu.
20. detsembril kell 12 koduste mudilaste jõulupidu.
Jõuluvana kontor avatakse
kell 11.
26. detsembril kell 20 jõulupidu ansambliga Sulatsõ.

Hooli oma tervisest
ja tule osalema!

Treeninguid ja liikumisvõimalusi on igas vanuses inimestele:
Jooga teisipäeviti kella 1920 Kanepi gümnaasiumi
saalis (Ester Tamm).
Võimlemine neljapäeviti
kella 19-20 Kanepi gümnaasiumi saalis (Maiken Keldu).
Aeroobika pühapäeviti kella 17-18 Kanepi gümnaasiumi saalis (Andre Laine).
Line-tants kolmapäeviti
kella 18-20 seltsimajas (Marika Drenkhan).
Kepikõnd esmaspäeviti kell
17 ja 20. Kogunemine kirikuplatsil (Vaike Meesak).

Kanepi seltsimaja ringide plaan

Ootame teie ettepanekuid
Kanepi väikelaste mängu- ja
tegevustoa nime kohta kuni
31. detsembrini.
Pakkumised saata aadressil
kodupere@hot.ee.
Nime saatja peaks kirjale lisama oma nime, telefoninumbri
ja e-posti aadressi. Võitjale
paneme välja auhinna!

(ring, juhendaja/ringivanem, aeg)
Line-tants, juhendaja Marika Kanapää Keerutajad (naisDrenkhan – kolmapäeviti kella rahvatantsurühm), Tanel Vahi/
Annika Ladva – pühapäeviti
18–19.30.
Segakoor, juhendaja Kalev kella 19–21.
Lindal/Vaike Kottisse – nelja- Ajaringi käsitööring, Ele
päeviti kella 19–21.
Kõiv/Laine Laan – reedeti kell
Segaansambel, juhendaja Ka- 15 (Kanepi gümnaasiumis).
lev Lindal/Laine Laan – nelja- Kanepi naiste käsitööring
päeviti kella 18–19.
Tõmblukkudega Vihmavari,
Vunkratas (memmed), Helju Ele Kõiv/Kiiri Lattik – neljaLeib/Laine Laan – teisipäeviti päeviti kell 17 (Kanepi G).
kella 16.30–18.
Näitering, Ülle Sillamäe/MeeValtser, Helju Leib/Hele-Mall lis Vahtramäe – teisipäeviti
Türna – teisipäeviti kl 18–19.
kella 19–21.

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.

