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Eesti Vabariigi 91. aastapäeva tähistamine Kanepis
Vabadussõja mälestusmärgi juures 24. veebruaril päikesetõusul. Kogunemine kell 7.15.
Esinevad Kanepi segakoor, Põlvamaa meeskoor, mängib Põlva ühisgümnaasiumi puhkpilliorkester.
Vallavanema veerg

Vallavolikogus
Volikogu istung toimus
22. jaanuaril 2009.
Päevakord:
1. Arupärimisele vastamine.
Otsustati võtta teadmiseks informatsioon turvameetmete kasutamise kohta Kanepi gümnaasiumis.
2. Valla 2009. aasta eelarve teine
lugemine ja vastuvõtmine.
Otsustati:
1) suunata eelarve kolmandale lugemisele;
2) muuta valla põhimääruse § 52
lõike 17 viimast lauset sõnastuses:
muutmise ettepanek koos lisadega esitatakse vallavolikogu eelarve- ja majanduskomisjonile ning
koopia vallavalitsusele kaks nädalat enne järgmist volikogu istungit.
3. Pokumaa sihtasutuse taotluse
arutamine.
Otsustati 9 poolthäälega (1 vastu,
2 erapooletut) eraldada Pokumaa
sihtasutusele 250 000 krooni.
Otsus nr 1.
4. Kanepi valla lasteaed-algkooli,
gümnaasiumi ja lasteaia pedagoogide töö tasustamise aluste ja
kuupalga alammäärade kinnitamine (Kanepi vallavolikogu 22.
jaanuari 2009. a määrus nr 2).
5. Katastriüksuse sihtotstarbe
määramine.
Otsustati määrata kinnistu Kallaste sihtotstarbeks elamumaa.
Määrata kinnistute Aru ja Lohu
sihtotstarbeks mäetööstusmaa.
6. Volikogu 2009. aasta tööplaani
kinnitamine (otsus nr 4).
7. Vallavanema puhkusele lubamine.
Otsustati lubada vallavanem Aivar Luts 2009. aasta põhipuhkusele 2.02.–20.02.2009 (19 kalendripäeva) ja 6.07.–31.07.2009 (26 kalendripäeva).
Volikogu istungi päevakord
veebruaris
1. Puuetega laste hooldajatoetuse
määramise korra kehtestamine.
2. Valla üldplaneeringust.
3.Volikogu komisjonide tööplaani
kinnitamine.
Volikogu istungi päevakord
märtsis
1. Audiitori valimine.
2. Revisjonikomisjoni akti arutamine ja kinnitamine.
3. Ülevaade valimistest.
Väljavõtte on koostanud
vallasekretär ÕIE PÕDER.
•Istungi materjalidega saab tutvuda valla raamatukogudes, valla
kantseleis ja valla kodulehel
www.kanepi.ee (dokumendiregister AMPHORA).

Austatud vallarahvas!

Kanepi valla avatud noortekeskus
tegutseb hoogsalt
Kanepi valla avatud noortekeskus on tegutsenud juba
rohkem kui kaks aastat. Keskust külastab keskmiselt 35
noort päevas. Noortekeskuses tegutseb 30liikmeline aktiiv, kes osaleb nii igapäevategemistes, ürituste korraldamisel, ideede väljatöötamisel kui ka projektide koostamisel ja elluviimisel.
2008. aasta oli noortekeskusele väga tegus. Osalesime
mitmes kohalikus, maakondlikus, üleriigilises ning
rahvusvahelises projektis. Näiteks projekti „Üheskoos”
käigus korraldasime Põlvamaa noortekeskuste suvepäevad, Põlvamaa noorte diskorite koolituse ja maakonna
ANKide jalgpalliturniiri, samuti saime noortekeskusele
käelise tegevuse vahendeid ja piljardilaua.
Avatud noortekeskuste ,,Varaaida” projektiga soetati
korralik komplekt diskori- ja helitehnikat. Ka teised
noorteühendused ja noored saavad seda kahe aasta jooksul mitteärilistel eesmärkidel tasuta laenata. Korraldasime ka noorte omaloominguliste tantsude konkursi.
Lisaks osalesime mitmel rahvusvahelisel noortekoolitusel ning keskkonna- ja kuritööennetusprojektides.
Suvel toimus taas õpilasmalev, kus sai tööd 60 Kanepi
valla noort. Põlvamaa kokkutulekul saavutas Kanepi teist
aastat järjest esikoha, üleriigilisel üritusel tulime 61
rühma seas neljandaks. Noorte algatusel ja vallavanema
abiga valmis Jõksi järve ääres täismõõtmetes võrkpalliplats, mis ka aktiivselt kasutusele võeti.
Esmakordselt valisime eelmisel aastal Kanepi valla
aasta noort ja noorte sõpra. Eesmärgiks oli tunnustada
valla aktiivseid noori ja nende tegevust toetavaid täiskasvanuid. Jätkame seda traditsiooni.
Tegevust jätkub noortekeskuses kogu aeg. Pidevalt
toimuvad filmiõhtud, stiilipeod, töötoad, turniirid,
pidÏaamapeod ja klassiõhtud jne. Möödunud aastal käisime väljasõitudel Otepää seikluspargis, Livu veepargis
ja Ape noortekeskuses Lätis, tänavatantsufestivalil Tallinnas, noortepäeval Haapsalus jne. Nädalavahetustel
tegutseb diskorite ring, seda juhendavad vabatahtlikud
Tanel Pettai ja Chris Liebert. Loomulikult võib tulla
noortekeskusesse ka niisama aega veetma ja juttu rääkima.
Noortekeskus on endiselt avatud teisipäevast reedeni
kella 14–20 ja laupäeval kella 12–18. Kõik noored on
teretulnud!
Täname toreda koostöö eest Kanepi vallavalitsust,

6.veebruaril toimunud noorte tunnustusüritusel Põlgastes tänati koostööpartnereid ja
kuulutati välja Kanepi valla 2008. aasta noor ja
noorte sõber. Tiitliga ,,Kanepi valla noor 2008”
tunnustati Jane Kirsipuud, alati rõõmsat ja särava naeratusega tüdrukut. Kanepi valla noorte
sõbraks tunnistati Peeter Taim. Ta on rikastanud
Kanepi valla noorte vaba aja veetmise võimalusi, on tutvustanud noortele diskori elukutset, aidanud luua rahvusvahelisi sidemeid ja
juhtinud mitmeid projekte.

24. veebruari päikesetõusul toimub Kanepis Vabadussõja ausamba
juures Eesti Vabariigi 91. aastapäevale pühendatud lipuheiskamine,
kuhu ootame vallarahvast ja ka külalisi.
Meil elab palju toredaid inimesi,
kes kujundavad oma tegevusega valla mainet. Nende ettevõtmisi hakkab
kajastama vallalehe uus rubriik „Kuni su küla veel elab...”.
Veebruar on talvekuu. Tuisku on
olnud, aga kindlasti tuleb veelgi.
Praegu saame enam-vähem normaalselt liigelda, teed on lahti lükatud.
Probleeme on libedusetõrjega külateedel. Vallale alluvate asutuste hooned on soojad, lastel on koolides ja
lasteaedades hea tegutseda.
Meie vald on nagu enamik omavalitsusi majandamisega siiani toime
tulnud, aga kogu riiki puudutav
majanduskriis sunnib keerulisi otsuseid tegema ja kokku hoidma. Lähiajal on 2009. aasta eelarve päevakorras volikogu majanduskomisjonis ja
volikogus. Suurematest ettevõtmistest edeneb vastavalt plaanidele pansionaadi ehitus Põlgastes. Ehitajad
on tublid ja töö läheb probleemideta.
Seltsimaja renoveerimine ei lähe
kahjuks nii ladusalt, kui sooviks.
Ehitamise käigus ilmneb aeg-ajalt
ootamatusi, mida ei suutnud ette
näha ka projekteerijad ja eksperdid.
Hoone on väga vana, kohati halvasti
ehitatud, kannatanud ilma ja tule
käes. Kõik see teeb peavalu ehitajatele ja loomulikult ka vallale kui
töö tellijale. Takistustest hoolimata
on kindel, et maja avab kevadel tublisti uuenenuna valla rahvale uksed.
Kui rasked ajad majanduses mööduvad, on seltsimaja juures plaanis
muudki.
OLEV PÄRNA,
abivallavanem

Foto: Vallo Amon

Põlvamaa Lastekaitse Ühingut, Euroopa Noorte Eesti
bürood, Eesti Kultuurkapitali Põlvamaa ekspertgruppi,
Põlvamaa noortekogu, Põlva politseijaoskonda, Varbuse
haridus- ja kultuurikeskust, MTÜd Potsataja, MTÜd
TDM 2000 Eesti, Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendust, Kanepi Maaelu Edendamise Seltsi, Mesipuu talu,
MTÜd Hinokad, Tähe noorteklubi, MTÜd Andre Laine
Team, Kanepi gümnaasiumi, Kanepi lasteaeda, Rakke,
Veriora, Põlva linna, Põlva valla, Ahja, Räpina, Värska,
Orava ja Valgjärve noorteklubi. Täname südamest ka
lastevanemaid, kes on meie ettevõtmisi toetanud, samuti
kõiki teisi, kes on nõu ja jõuga või muul moel noortekeskuse tegevusele kaasa aidanud.
ANNIKA LADVA
MARI RÜÜTLI

Vastlapäev
toimub 23. veebruaril
kell 14 Keramäel.
(täpsemalt loe lk 4)

„Teekäija, seisata siin, siis mäleta! Wõideldes surime,
et vabaks jääks eestlaste maa!”
Eesti Vabariigi sünnipäeval 24.
veebruaril kerkib ausambaplatsil sinitaeva poole taas meie armas sinimustvalge, et mälestada neid, kelle nimed
on raiutud sellesse Vabadussõja ausamba graniiti. Nende vapruseta ei
oleks meil praegu iseseisvust ja demokraatlikku vabariiki. Teist aastat
järjest tervitatakse esimesi päikesekiiri
kogu Põlvamaa lipuheiskamistseremooniaga just Kanepis. Maavanem on
lubanud jätkata seda ettevõtmist kogu
oma ametisoleku aja, pannes aluse
uuele traditsioonile, mis on Kanepi

jaoks üpris oluline.
On möödunud 85 aastat päevist, mil
asutati selle samba rajamise komitee,
ja 83 aastat sellest, mil autor Aleksander Jannes andis sambale viimase lihvi ning võis öelda: „Nüüd on ta lõplikult valmis!” 21 aastat on aga möödunud selles ajast, kui Leo Vijard, Ats
Kukk, Andres Rammo, Helmut Urb,
Kalmer Hallap, Urmas Verrev ja Aare
Kund Kanepi muinsuskaitse seltsist
said korrata sama lauset Vabadussõja
ausamba taasavamisel.
Graniiti raiutud nimed on meile

pühad. Nende inimeste mälestust austatakse Kanepis igal riiklikul ja rahvuslikul tähtpäeval lillede ja küünlaleegiga. See on meie ilus traditsioon.
Paraku teame vähe nende meeste elust.
Nüüd on aeg nimede taha vaadata ja
uurida, mis jäi nende elu kahe olulisema verstaposti – sünni ja surma vahele.
Nimed ausambal: leitnant Juhannes
Mitt, Ewald Gustav Pettai, Johannes
Woldemar Leiar, Korneelius Aleksander Käis, August Johannes Wiin,
Reegula Sikk, Artur Lokk, Osvald
Tiisler, Paul Roman, Oskar Tiisler,

Jaan Saan, Arnold Urb, August
Reifeld, August Raig, Siimon Hanni,
Oskar Peld, Hugo Kiidron, Alfred
Aland, Johannes Palk, Oswald Tenno,
Elmar Oja, Leonhard Lummi, Hugo
Luik.
Enamlaste veretöö ohvrid Eesti
Vabadussõja ajal: Märt Põder ja Otto
Reedi.
Kes teab veel midagi inimestest,
kelle nimed on sellel ausambal, andke
teada! See on meie kõigi ühine auvõlg.
MILVI HIRVLAANE

Vabadussõja ausammas Kanepis.
Foto: Tiiu Leppikus
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Avalike e-teenuste ja IT-teadlikkuse
arendamise projektist

Kutsume osalema
päästeala loominguvõistlusel
Päästeamet ja Lõuna-Eesti päästekeskus kutsuvad kõiki osalema
päästeteemalisel loominguvõistlusel. Eesmärk on anda võimalus
ennast väljendada päästeteemadel ja populariseerida päästetöötaja elukutset.
Võisteldakse viies vanuseastmes:
koolieelikud, algklassi-, põhikooli-, gümnaasiumi õpilased
ning täiskasvanud.
Võistlustööks võivad olla nii joonistused, maalid, kollaaÏid, esseed, luuletused, meisterdused,
videod kui ka helisalvestised.
Looming tuleb esitada lähimasse
päästekomandosse. Paremate
tööde autoreid tunnustatakse nii
maakondlikult kui ka üle riigi.
Loominguvõistluse teemad:
1. Kujundan endale ägeda suitsuanduri
2. Veeohud suvel ja talvel
3. Aurupritsist päästeautoni
4. Ka mina võin olla päästja
5. Kui pomm plahvatab, on juba
hilja
6. Miks ma helistan numbril 112?
7. Tegime koos Nubluga…
8. Minu kodukoha riskid
Võistlustööd tuleb toimetada
hiljemalt 16. märtsiks lähimasse päästekomandosse.
Põlvamaal jagab lisainfot ennetustöötaja Sulev Kallavus, tel 799
8602, 514 7173; e-post:
sulev.kallavus@rescue.ee.
Päästeteemalist
loominguvõistlust korraldatakse seitsmendat aastat. Eelmisel aastal esitati
üle Eesti ligi 6000 loometööd.
Loominguvõistluse juhendi leiab
Lõuna-Eesti päästekeskuse kodulehelt: http://www.rescue.ee/
20828.
EVELIN UIBOKAND,
Lõuna-Eesti päästekeskuse
avalike suhete büroo juhataja
Tel 521 7622, 733 7315

e-post:
evelin.uibokand@rescue.ee
www.rescue.ee/louna

MTÜ Kanepi Kommunikatsioonikeskus tegeleb projektiga „Kanepi
piirkonna kodanikuühiskonna osapoolte avalike e-teenuste ja IT-teadlikkuse arendamine I etapp”.
Projekti toetab Vabaühenduste fond,
mida rahastatakse Islandi, Liechtensteini, Norra ja EMP finantsmehhanismi vahendusel. Toetuse jagamist koordineerib Avatud Eesti Fond.
Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium on loonud riigiportaali
http://www.eesti.ee, kuhu on koondatud
riigiasutuste info. E-riik on jõudsalt arenenud just riiklike andmekogude ja
infosüsteemide poolest. Enamikku teenuseid osutavad kodanikele aga kohalikud omavalitsused ja selles vallas on
Eesti omavalitsuste võimalused ja saavutused väga erinevad. Selleks et kohalike omavalitsuste teenused muutuksid
e-teenusteks, on siseministeerium rakendanud seitsme maavalitsuse juures
tööle infoühiskonna arendusjuhid, kes
moodustavad projektimeeskonna.
Selle projekti raames korraldab
MTÜ Kanepi Kommunikatsioonikes-

kus koolitusi eelkõige valla i-punktides
(Soodomal, Põlgastes, Jõgeharal Mesipuu talus, Närapäl Kivi talus, Kaagvere-Karste külakeskuses, Kanepi vallamajas, Varbuse külastuskeskuses).
Koolitatakse vallaametnikke, volikogu liikmeid, MTÜde aktiviste, ettevõtjaid ja elanikke. Näiteks 19. veebruaril koolitab Põlvamaa infoühiskonna arendusjuht Kaido Palu Kanepi vallavolikogu liikmeid ja vallavalitsuse
ametnikke.
Väga oluline on õpetada elanikele
interneti kaudu suhtlemist, et liiguksid
andmed, mitte inimesed. Inimestele on
vaja õpetada ID-kaardi kasutamist, digi-allkirjaga toimingute tegemist ning
interneti kaudu arsti juurde registreerumist, valda e-kirja või avalduse esitamist, pangatoimingute tegemist jne.
Lisaks väljaõppele on võimalik i-punktides juhendaja abi kasutada.
MTÜ Kanepi Kommunikatsioonikeskus on selleks välja arendanud vajaliku tehnilise baasi, on loonud Wifivõrgu ja vaba interneti levialad vallas
ning aidanud partnerina kaasa tasulise

Kanepi –
minu koduvald

intenetivõrgu arendamisele.
Internetilevi võimaldab vallaelanikel
ka kaugtööga tegelda. Tänapäevaselt
sisustatud i-punktidest on võimalik
edaspidi välja arendada kaugtegevuskeskused, mis annab inimestele võimaluse kodu lähedal interneti abil tööd
teha. Eestis tegutseb selline keskus edukalt näiteks Hiiumaal: inimesed ei pea
sõitma mandrile, vaid kasutavad kontorina kaugtegevuskeskust.
Eesmärgiks on tagada tasakaalustatud regionaalne areng ja parandada
avalike teenuste kättesaadavust kõigile
kodanikele, olenemata sellest, kui kaugel keegi keskusest elab. Vajadus kaugteenuste järele kasvab, kuna inimesi
teenindavaid riigi- ja muid asutusi
(postkontorid) koondatakse järjest suurematesse keskustesse.
ENN RUUSMAA,
arendusnõunik
Tel 503 6304
ennruusmaa@gmail.com,
enn@arendustugi.ee
Skype arendustugi.ee

Palkehitiste taastamiseks saab meistritelt
nõu ja soovitusi küsida
Veebruarist aprillini saavad nelja
Lõuna-Eesti maakonna (Tartu-, Võru-,
Valga- ja Põlvamaa) vanade palkehitiste omanikud küsida konsultatsiooni
oma vana palkhoone seisundi hindamiseks ja hoone kordategemiseks. Eesmärgiks on aidata kaasa traditsioonilise
taluarhitektuuri heaperemehelikule
arendamisele ja selle algupärase välimuse säilitamisele.
Projekti käigus käib MTÜ Vanaajamaja meeskond välitöödel, hindab hoonete seisukorda ja koostab kirjaliku eksperthinnangu koos soovitustega hoone
taastamistööde järjekorra, hädavajalikkuse ja materjalide kohta.
Huvilistel tuleb täita küsimustik
kodulehel www.vanaajamaja.ee ja saata

see hiljemalt 31. märtsiks:
Tartu- ja Valgamaa hoonete puhul eposti aadressil andres.uus@emu.ee;
Põlva- ja Võrumaa hoonete puhul eposti aadressil ragner.lobu@gmail.com
või postiaadressil MTÜ Vanaajamaja,
Võru mnt 14, 64505 Räpina.
Ekspertiisi hind on 250 krooni talu
kohta, olenemata sellest, mitu
palkhoonet ekspertiisi vajab.
Projekti käigus on eraldi tähelepanu
all rehielamud. Nende kohta täidetud
inventeerimisankeete kasutatakse Eesti
Vabaõhumuuseumis maa-arhitektuuri
andmebaasi koostamisel. Samuti ootame infot kogenud ehitusmeistrite kohta,
kes tegelevad käsitsi palkmajade ehituse või taastamisega, maakivi-, vunda-

mendi-, savi- vm traditsiooniliste ehitustöödega ning sooviksid liituda MTÜ
Vanaajamaja käsitöömeistrite andmebaasiga.
2008. aastal oli MTÜl Vanaajamaja
samasugune projekt Põlvamaal, selle
käigus sai konsultatsiooni 80 Põlvamaa
talu.
Ettevõtmist toetavad Põlva maavalitsus ja hasartmängumaksu nõukogu.
Projekti partneriteks on Eesti Vabaõhumuuseum, Põlva maavalitsus, MTÜ
Seto Käsitüü Kogo, TÜ Viljandi kultuuriakadeemia.
Lisainfo: Ragner Lõbu
ragner.lobu@gmail.com
Tel 566 91553
MTÜ Vanaajamaja

Kuni su küla veel elab...

Jõgehara küla lugu
Kanepi Teataja uues rubriigis „Kuni su küla
veel elab...” heidame pilgu Kanepi valla külade ellu, inimeste tegemistesse ajaloos ja tänapäeval. Valik, missuguse küla ukse paotame, on juhuslik.

Esimene küla, mille eluolu lähemalt kaeme, on
Jõgehara küla, pindalaga 1347,5 ha. Elanikke on
seal 1. jaanuari seisuga 63.
Iga küla on oma elanike nägu. Praegu on Jõgehara tuntud Mesipuu talu poolest. Seal asuvad
külaplats ja kõlakoda ning juba viiel aastal on
toimunud augustikuus pereüritus „Rehepapi seitse
ametit”.
Ajalooliselt on Jõgehara tuntud veskite tõttu.
Milvi Hirvlaane vahendusel saame teada, et F. Haidak on aastaid tagasi ajalehes Koit artiklite seerias
„Veskid Võhandu jõel” kirjutanud:
„Pühajõe esimeseks veskiks on Jõgehara. Seda
nime on varem kasutatud mitmeti: Jõgearro, Jõdearu, Jõgeara. Jõgehara veski on juba 1839. a Rückeri kaardil. Esimesed jõumasinad olid pealtlöödavad vesirattad. 20. sajandi algul võeti kasutusele veeturbiin, mille võimsus pidi olema 35 hobujõudu, kuid madala veeseisu (veekukkumine 2 m)
tõttu projekteeritud võimsust ei saavutatud. Sõjajärgseil aastail lisandus 20-hobujõuline lokomobiil
ja hiljem ka diiselmootor. 1968. aastast saadakse
elektrienergiat ülemaalisest energiasüsteemist.
Veski oli ümbruskonnas hinnatud hea püülijahu
poolest, alates 1932. a töötas siin kuulus püüliveski. Viimati jahvatati Jõgeharas vilja 1969. a.”
Et tegu oli tõesti tugeva ettevõttega, näitab
reklaam, mis avaldati Kanepi laulupäeva kavalehel, Kanepi pritsimeeste väljaandes: „Jõgeara veski Kooraste vallas sisseseade poolest täielikumatest ja parimatest tööstustest ümbruskonnas. I osakond: valtsidega püülitegemine, kruubid, kruubitangud ja lihtjahu; II osakond: villaketramine ja
kraasimine, riidevärvimine, vanutamine, pressimine ja dekoteerimine; III osakond: saekoda võtab
vastu palkisid saagimiseks, laudasid hööveldamiseks jne. Müüb kõiksugu hööveldatud ja hööveldamata laudu. Töö headuse eest täielik vastutus.
Austusega R. Põdder."
F. Haidak: „Veel tõi Jõgeharale tuntust puidutööstus, kus hakati 1959. a Hans Reedi juhendusel
valmistama kontrabasse. Tellimusi tuli üle vabariigi. 1965. aastani valmistati Jõgeharal 87 pilli.

Kontrabasse valmistas ja häälestas Hans Reedi.
Kui ta 1965. aastal tervislikel põhjustel pensionile
läks, oli lõpp ka kontrabasside valmistamisel.”
Rääkisin Jõgehara küla elust pikemalt pillimeister Hans Reedi tütre Maie Krukoviga.
Hans Reedi sündis 13. veebruaril 1908. aastal
Kooraste Alakülas kümnelapselises peres vanima
pojana (peres oli 7 venda ja 3 õde). Koolis käis
Koorastes neli klassi, seejärel hakkas kodus talutööd tegema. Pärast sõjaväeteenistust hakkas mängima külakapellis. Esineti simmanitel ja muudel
rahvapidustustel. Pille oli raske hankida, seepärast
valmistati neid osalt ise. Kapellis mängisid veel
Kornelius Oja (viiul), Aksel Tiisler (viiul),
Johannes Reedi (duurkannel), Robert Habe
(kitarr), Richard Ori (kontrabass). Esimene kontrabass saigi tehtud kapellile oma koduses puutöökojas. Jüriussaia talus oli korralik puutöökoda ja
heaks eeskujuks isa August, kes oskas oma kätega
teha kõike koduses majapidamises vajalikku.
Kodus valmistati ka mööblit: kappe, voodeid,
laudu.
Seoses Koigera algkooli sulgemisega ja perede
loomisega läks kapell laiali. Kontrabass seisis
mõnda aega talus, hiljem viidi Võrumaale Sulbi
isetegevuslaste käsutusse. Duurkannel on Tallinnas muuseumis – kus, täpselt ei teata.
Hans jätkas koos vendadega puutöö tegemist –
poleeritud kapid, voodid, lauad – ka tellimusena.
Õed-vennad lahkusid isatalust, kohale jäi üks vendadest Kalju. Temaga koos peeti talu ja valmistati
kõik eluks vaja minev: vankred, vokid, uksed,
aknad jne.
Pärast Vene vägede sissetulekut tuli talu käest
anda: maksud olid sedavõrd kõrged. Hans läks
tööle Jõgehara tootmispunkti. Koos vend Helmutiga pandi alus puidutöökojale. 60-ndate aastate
algul tellis Kärgula kool meistrilt kontrabassi.
Hans võttis tellimuse vastu ja tegi pilli valmis. Talu
puutöökoda oli 1950. aastal koos elumajaga tules
hävinud, pill tehti valmis toonase teeninduskombinaadi ruumides. Siit algaski kontrabasside tootmine. Meistreid oli mitu – igaüks valmistas oma
detaili. Laki hankis Wenda Mandel, juhendamine,
materjali hankimine, viimistlemine ja häälestamine oli Hansu töö. Pillid valmistati käsitsi, ainsateks tööriistadeks höövel ja klaasikild. Pilli kuju
saadi ‰abloonidega. Põhimaterjaliks olid kask,

Jõgeharal Mesipuu talu külaplatsil valmis
sel aastal vabaõhulava, Rehepapi üritusel
dirigeerib Kalev Lindal.
kuusk, vineer. Tingimused olid aga üsna viletsad.
Lakiaurud oli mürgised, ruumides polnud ventilatsiooni.
Kui Hansu tervis halvenes, jäi ta pensionile ja
asus kodus jõudumööda metallitööd tegema: puulõhkujad, ketassaed, kaevupumbad jms. Hans
Reedi suri 1980. aasta detsembris.
Maie ise meenutab oma lapsepõlve ja noorusaegset Jõgehara ainult soojade sõnadega: „Jõgehara küla õitseaeg oli esimese vabariigi ajal. Kuni
70ndate aastateni külaelu kees, aga praegu on
Jõgehara endine külakeskus tühi. Varem näidati
seal kino, oli raamatukogu, olid peod, jaanituled.
Siin oli suur tõmbekeskus Kooraste ja Kanepi kõrval.”
Maie mäletab Pühajõge, mis oli alati väga
kalarohke. Nootadega käidi kalal, suurte plekkvannidega toodi forelle. Kala jätkus kõigile. Esimene tagasilöök tuli siis, kui kolhoosil oli palju
väetist käes. Seda pandi lume peale ja lume alla.
Vahepeal kala taastus, kuid kadus uuesti ära, kui
tulid elektripüüdjad. Kümmekond aastat tagasi
lasti jõkke forellimaime ja oli jälle kala. Mööda oja
tulid forellid üles tiiki, aga praegu on see jälle tühi.
Muutuma hakkas küla siis, kui Maie veel kodukandis oli. Põlva teeninduskombinaadi teeninduspunkt pandi kinni, alles jäi villa töötlemine. Puutöökojas tehti veel kontrabasse, aga siis jäi isa grupi peale. Villatööstus töötas veel mõned aastad.
Töökohti enam polnud, noortel polnud siin midagi
teha ja nad läksid ilma peale laiali.
Esimene emotsionaalne tõus külaelus oli enne
ärkamisaega. Siinsed jaanituled olid rahvarohked
ja ümbruskonnas tuntud, lapsed tulid selleks puhuks koju. Vahel oli jaanitulel 70-80 inimest, pillimehed mängisid, kiik oli. Aga see elu vaibus, kui
lapsed suureks kasvasid. Nüüd on neil lastel
omakorda lapsed. Tekib järgmine laine: kes tol ajal

Kanepi vallavalitsus kustub
osalema konkursil
,,Kanepi – minu koduvald”.
Eesmärk on pakkuda valla praegustele
ja endistele elanikele võimalust oma
loomingut tutvustada, jagada mõtteid
kodukoha väärtusest, kodust, perekonnast ja elupaigast.
Konkursile oodatakse luuletusi, kirjandeid, esseid, joonistusi, fotosid kodupaigast Kanepi vallas.
Tööle võib ise pealkirja mõelda, aga
võib kirjutada ka järgmistel teemadel:
•Minu küla lugu
•Kuni mu küla veel elab, elan mina ka
•Kodupaik on kallim kullast
•Ma ei ole turist, ma elan siin
•Me kõik oleme pärit lapsepõlvest
•Mida saan mina teha, et siin oleks hea
elada
•Kiri vallavanemale
•Rännak mööda tuttavaid radu
•Kodupaiga väärtused
•Lähen siit ära
•Unustatud talud
•Elan nüüd linnas
•Vestlus esivanematega
•Mõtisklused kalmul
•Üks mälestus
Paremaid autoreid autasustatakse.
Hinnatakse loomingulisust, head ideed
ja lahendust ning vaimukust. Hindamisel võetakse arvesse osalejate vanust.
Tööd palume saata või tuua 22. märtsiks märgusõnaga ,,Konkurss”
aadressil Turu 2, Kanepi vallavalitsus, e-post: vald@kanepi.ee või seltsimaja@kanepi.ee.
Töö juurde märkige oma nimi, elukoht,
vanus, (õppeasutus) ning töö pealkiri.
Info tel 797 6311 või 5561 2427.

käisid jaanitulel, ütlevad, et peaks midagi oma
lastele ka tegema, sest mälestused tollest ajast on
ikka võrratud.
Ja teine asi, siin külas on alles veel vanem generatsioon, külamemmed, kes ei lähe Kanepisse kohviõhtule, aga tulevad Rehepapi päevale. See on
ainuke koht, kuhu nad on nõus välja tulema. Nende
elu on olnud töö – neil on oskus tööriistu kasutada.
„Me oleme Rehepapi üritust viiel aastal teinud,”
selgitab Maie. „See ei ole kommertsüritus, me pole
tulu teeninud. See üritus on kummardus neile eakatele inimestele, keda on mitu korda paljaks
tehtud – sõna otseses mõttes. Omal ajal küüditamised, kolhooside loomine, reformid, eriti viimane
rahareform. Oli inimesi, kes olid oma töö ja loomade kasvatamisega korjanud suuri summasid.
Kui tuli Eesti kroon, jäid nad kõigest ilma, sest ei
osanud rublasid realiseerida. Rehepapi ürituse korraldamise idee tuli külaelust endast. Seda on vaja
lastele, põlvkonnale, kes veel mäletab maaelu, ja
ka vanadele – endiste aegade mälestuseks. Mesipuu talu perenaise soov on inimesed ühistegevusse
kaasata. Kes aga suudab, oskab ja tahab kaasa lüüa,
tulgu julgelt! Igasugune abi, kas või ideena on teretulnud.”
Omal ajal läks Maie linna tööle, oli seal 20 aastat, sest karjalauta minna ei tahtnud. Praegu tullakse maale tagasi. Noored tulevad tagasi, kui on olemas tingimused: teed korras, Internet, vesi, vähegi
katust pea kohal. Maiel on hea meel noorte perede
üle, kes on Jõgeharale kodu rajanud. Läksime ühele perele külla. Vastu võttis meid noor perenaine
Nele, kes on parasjagu väiksema lapsega kodus.
Naine ütles, et nemad tulid siia Võrumaalt. Aga
miks just siia? Oma kodu oli otsitud pikemat aega,
ühel päeval jäi pilk selle maja müügi kuulutusele
pidama. Sõideti maja vaatama. Kohapeal tekkis
äratundmine: siin hakkamegi elama. Nüüd on hoonel teine hingamine. Nele lisas veel, et nende vanemad olid päris ehmunud, kui laste elukohta nägid.
Naabreid näha polnud, mets ümberringi, aga noored just niisugust elupaika tahtsidki.
Jõgehara külal pole veel külavanemat. Talu perenaise arvates peab külavanem olema inimene,
kes võtab seda ülesannet vastutustundega. Ta peab
olema autoriteetne, tal peab olema piisavalt aega ja
võimalusi küla asjadega tegelda. Lihtsalt nime
pärast pole mõtet ametit pidada. Kui inimene tunneb, et tahab midagi teha, siis tuleb julge olla ja kodust välja tulla. Igaühe juurde ei jõua ka külavanem. Ise tuleb olla aktiivne. Maal on tore elada.
Jõgehara külaelu uuris ja pani kirja
ÜLLE SILLAMÄE
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Kanepi kool keskkoolina
Kanepi keskkool alustas tööd
1960/61. õppeaasta sügisel, iga
aastaga lisandus üks klass ja
esimene lend oli vanim klass tervelt kolm aastat. Direktorina
jätkas August Lihten ja õppealajuhatajatena Paul Edesi ja Maret
Leis. /.../Keskkoolina tööd alustades tuli kogu kooliperel kasvada iga aastaga rohkem keskkooli
nõuetele vastavaks. Nii viktoriinidel kui ka muudel võistlustel
tuli rinda pista endast tunduvalt
vanemate täiskeskkoolidega
Põlvas ja Ahjal. Kogu tolleaegne koolielu põhines võistlusel,
oli see sotsialistlik või mõni muu
võistlus, ikka taheti olla parim,
kuigi õpilaste arvu ja ka võimaluste poolest ei saanud end võrrelda rajooni suurima – Põlva
keskkooliga.
Uudseks kooli elus oli praktikabaaside leidmine. Selle kaudu
said asutustest ja kolhoosidest
kooli ‰efid, kelle abiga õnnestus
koolil mõnigi majandusmure lahendada. See eeldas ka kooli
vastutulekut majanditele, abi
osutamist koolitundide ajast.
Kool väljus oma seinte vahelt ja
otsis mitmesuguseid koostöövorme, neid aitasid korraldada
ka lapsevanemad.
Kool muudeti tootmisõpetusega keskkooliks. 9. klassis oli
19 õpilast. Õpiti piimanduse ja
loomakasvatuse eriala nii teoorias kui ka praktikas. Kooli katseaias töötati Harri Leisi juhendusel. Korraldati kooli põllumajandus- ja aiandusnäitusi ning
võeti osa Põlva rajooni põllumajandusnäitustest. Edukalt töötas
rahvatantsuring. Kooli õppekabinet töötas kooperatiivkaupluse
teisel korrusel. Kooli ruumipuuduse likvideerimiseks paigutati
algklassid endisesse kirikumõisasse, kus töötasid pärast sõda
masinatraktorijaam ja maaparandusjaam. /…/
1961. aastal asutas bioloogiaõpetaja Laine Laan koos kooli
direktori A. Lichteni ning Erastvere metskonna abi- ja hilisema
metsaülema Jaan Tiivojaga Kanepi koolimetskonna, mis osutus
esimeseks omataoliseks kogu
vabariigis. Kooliaia tööd juhtis

Kanepi keskkooli esimene lend.
aastaid L. Laan ja Kanepi kooliaed oli vabariigi parimate hulgas. Esineti üleliidulisel rahvamajandussaavutuste näitusel
Moskvas. /…/
1963. aasta kevadel lõpetas
Kanepi keskkooli esimene lend.
See oli suursündmus ja sellega
loodi ka esimesed traditsioonid
keskkoolilõpetajate auks. Esimeses lennus oli 17 lõpetajat,
klassijuhatajaks Agnessa Lihten.
Lõpetajad olid Aili Alter (edukalt), Miia Asukül, Alda Ereliine, Jüri Hark, Margareta Huma, Mai Lang, Eha Leis (edukalt), Jaak Leis, Reet Oru (edukalt), Kaja Otsus, Aili Pekolainen, Ursula Riiner (edukalt),
Küllike Sikk, Eha Suuremäe
(edukalt), Helve Teder, Urve Tuhand, Tiina Vaher (edukalt) ja
Ell Visnapuu.
Võitööstuses asus tööle neli
lõpetajat, ülejäänud astusid
kõrgkoolidesse. /…/
1963/64. õppeaastal määrati
Kanepi keskkooli direktoriks
ajaloolane Nikolai Paisnik. Siis
ei osanud keegi, ka direktor ise
ennustada, et tulevase tööpõllu
künniaastate arv saab nii aukartustäratav – 26. Kanepisse tuli N.
Paisnik koos geograafiaõpetajast
abikaasa Olga Paisnikuga.
N. Paisnik asus 1964. aastal
koolimaja juurdeehitust taotlema, telliti projektid, kevadel
alustati vundamendikraavi kaevamist. Koolile rajati uus puurkaev. Koolimaja uus hooneosa

Veebruaris
KANEPI GÜMNAASIUMIS
13. veebruaril maakondlik inglise keele
üritus 5.-8. klasside õpilastele.
Reklaami-playbackshow.
16.-20. veebruarini ajaloonädal.
18. veebruaril algklasside isamaateemaliste luuletuste konkurss.
20. veebruaril stiilidisko (rock).
10.a, 10.b ja 11. klass külastavad Tartu
kõrgemat sõjakooli.
23. veebruaril vabariigi aastapäeva aktus.
Vastlapäev Keramäel.
Osaleme maakondlikel üritustel: rahvatantsu ülevaatus, „Tähelepanu, start!”, keemiaolümpiaad, nooremate kodutütarde õppelaager Valgjärvel, „Koolitants 2009”, lastekooride I laulupeoeelne ülevaatus, gümnaasiumiõpilaste inglise keele uurimustööde kaitsmine ja kõnevõistlus, majandusolümpiaad.
NOORTEKESKUSES
9.-10. veebruaril EANKi üldkogu ja
ringreis põhjast lõunasse. Noorsootöötajad
külastavad kahe päeva jooksul Järve, Saue,
Keila, Ravila, Tähe, Rõuge, Kanepi, Võru,
Karksi-Nuia, Valga, Viljandi, Suur-Jaani,
Türi noortekeskust. Käiakse 13 noortekeskuses. Ringreis toimub projekti „Eesti
ANKi eestkostevõimekuse suurendamine”
raames, seda toetab Kodanikuühiskonna
sihtkapital.
9. veebruaril on noorsootöötajad Kanepis.
13. veebruaril kella 17–20 sõbrapäeva
stiilipidu.
18. veebruaril kell 10 maakonna noorsootöötajate infopäev Põlvas.
21. veebruaril väljasõit ,,Ahja rockile”.
23. veebruaril kell 14 vastlapäeva tähistamine Keramäel.
21. ja 28. veebruaril diskorite huviringi
juhendavad Tanel Pettai ja Chris Liebert.

tuli ehitada kapitaalremondi
summadest ja ka vastava nimetuse all, kuigi oli mitu korda vanast koolimajast suurem. /…/
20. mail 1964 tähistati vilistlaspäevaga Kanepi kooli 160.
aastapäeva. /.../ Kogu õppeaasta
kulus juubeli ettevalmistusteks.
Koos koduloohuviliste lastega
otsiti kooli vilistlasi, tehti nendega intervjuusid. Leiti üles isegi
Nahaküla mees, kes meenutas
kuulsa kujuri August Weizenbergi viimast külaskäiku kodupaika. Valmis näitus arvukate
stendidega kooli ajaloost ja tänapäevast ning õpilastööde näitus. Aktusel laulis kooli õpeta-

jate ja vilistlaste segakoor Leili
Kleemeieri juhatusel. Pidustuste
korraldamisel tegi suurt tööd kodulooringi juhendaja, õpetaja
Maimu Tinn. Aktusel oli hulgaliselt kihelkonnakooliaegseid vilistlasi ja õpetajaid. Auväärsemate vilistlaste seas oli kunstnik
Gustav Raud, kes pani välja oma
maalinäituse, abistas kooli ruumide kujundamisel ja õpilastööde näituse korraldamisel. Pidustustel viibisid ka kunstnik Alfred
Kongo, Eesti Vabariigi ajal Kanepi seltsielu hingeks olnud Roland Aabel Viljandist koos abikaasa Hellega. /.../ Väga arvukalt olid esindatud kooli kunagised kasvandikud ja õpetajad,
kuna see oli esimene sõjajärgne
kooli aastapäeva tähistamine.
Vilistlaspäeval avati Ritsike jõe
lähedal, kihelkonnakooli kuulsa
kasvandiku kujur August Weizenbergi sünnikohas mälestuskivi. Õhtul korraldatud koosviibimist koos kõigi vilistlaste ja
külalistega aitasid majanduslikult ümbritsevad kolhoosid ja
asutused, peolaua kattis Kanepi
söökla.
Väljavõte kooli
200. aastapäeva puhul
ilmunud Milvi Hirvlaane
raamatust „Kanepi kool
läbi kahe sajandi”.

Kanepi gümnaasiumi 14. märtsil
tähistatava 205. aastapäeva kava
16-17 ajalootuba (vestlusring raamatukogus)
16-19.30 registreerimine (ka eelregistreerunutele)
16-20 avatud näitused ja muuseum
16st avatud kohvik
17-18.30 kontsertaktus
18.30-19.30 direktsiooni vastuvõtt (kutsetega)
18.30-20 lendude pildistamine 29. kabinetis
19.30-1.00 tantsuks mängib Audru Jõelaevanduse
Punt
Osavõtumaks on 200 krooni, kohapeal 250 krooni.
Arvelduskonto number 1120263195.
Eelregistreerida saab ka kooli kodulehel
kanepig.edu.ee.
Info tel 797 6320 (direktor), 797 6323 (sekretär).

Koolitants 2009
14. veebruaril kell 16 Põlva huvi- ja kultuurikeskuses.
Pilet 40 krooni. Ootame pöidlahoidjaid!
Kanepi gümnaasiumist osalevad:
1.-3. klassi vanuserühmas Tipa-Tapa
rühm lastetantsuga ,,Koolielu”.
4.-6. klassi vanuserühmas tantsib kaks
rühma: Kama 2 ja Kama 2 Boys. Eesti
tantsu ,,Kaerajaani räpp” esitab Kama 2
ja tantsu ,,Poiskõnõ” tantsutrupp Kama 2
Boys; estraaditantsu ,,Poiste mängumaa”
esitab Kama 2 Boys; showtantsu ,,Jõululaupäeva hommik”, säästutantsu ,,Säästame” ja vabatantsu ,,Indiaani tüdruku
unistus” esitab Kama 2;
7.-9. klassi rühm ImPro läheb võistlustulle nelja tantsuga: eesti tants ,,Eesti
muusika Eesti moodi”, estraaditants ,,Õige nupp”, showtants ,,Doktor – kui palju
mul neid on?” ja vabatants ,,Juuste
vaist”.
10.-12. klassi ansambel Las Käia esitab
estraaditantsu ,,Sama emotsioon”, showtantsu ,,Koorumine”, vabatantsu ,,Etüüdnilumine”.
Edukamad tantsijad pääsevad piirkondlikule tantsufestivalile, mis toi-

mub 26. märtsil Valga kultuuri- ja
huvikeskuses.
Lõppkontsert toimub 18. ja 19. aprillil
Pärnu kontserdimajas.
ANDRE LAINE,
tantsuõpetaja
*Tänavatants – sisaldab tänapäevaseid ja
noorte seas populaarseid tantsustiile (funky,
locking, poping, hip-hop, breik jne), kus on
tähtsal kohal hea rütmitaju, stiilitunnetus,
sünkroonsus, efektsus.
*Eestiteemaline tants – võib kasutada ainult eesti heliloomingut. Tantsu teema peab
olema seotud Eesti või eestlusega. Kostüüm peab sisaldama mingisugust eesti
rahvuslikku elementi, kuid koreograafia ei
pea sisaldama eesti rahvatantsu elemente.
Ei ole lubatud eesti rahvatantsude seadete
ega originaaltantsude esitus.
*Säästutants – võimalikult odavate vahenditega loodud lööv tantsunumber, kus
eelkõige hinnatakse ideed, leidlikku lähenemist ja humoorikust. Tantsu koreograafiline keel võib olla mis tahes tantsustiilis!
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Spordisaavutused
Kanepi gümnaasiumis
Talvistel Eesti meistrivõistlustel osalesid taas edukalt
vennad Gerret ja Gerald Kivirand. A-klassis sai Gerret Kivirand
kõrgushüppes 1. koha (1.98 m) ja 60 meetri tõkkejooksus 9.
koha. B-klassis sai Gerald Kivirand 60 meetri tõkkejooksus 7.
koha ja kõrgushüppes 10. koha.
Maakonna kergejõustiku sisemeistrivõistlused toimusid 13. jaanuaril Võru spordikeskuses.
PJ kaugushüppes 3. koht Ergo Adamson ja 8. koht Kris Adamson, kõrgushüppes Ergo Adamson, 60 m jooksus 4. koht Kris
Adamson.
TJ 800 m jooksus 2. koht ja kaugushüppes 3. koht Jaana
Laine; kuulitõukes 2. koht ja 60 m 2. koht Pille Kukk.
PA rühma edukamad 800 m jooksus 1. koht Gerret Kivirand,
kuulitõukes 4. koht Janar Tamm, 60 meetri jooksus 7. koht Gerret
Kivirand ja 12. koht Janar Tamm, kõrgushüppes 2. koht Gerret
Kivirand ja 5. koht Janar Tamm, kaugushüppes 8. koht Janar
Tamm.
TA 60 m jooksus 4. koht Helika Aigro.
TB 60 m jooksus 3. koht Helene Leht, kuulitõukes 5. koht
Helene Leht ja 6. koht Sixtina Ladva.
PB kõrgushüppes 2. koht Gerald Kivirand, kaugushüppes 3.
koht ja 60 m jooksus 6. koht Gerald Kivirand, 800 m jooksus 4.
koht ja kuulitõukes 8. koht Mark Finagin.
PC 60 m jooksus 4. koht Kristjan Pärli.
TC kõrgushüppes 4. koht Mariscalle Kõrvel.
Peakohtunik SULEV ARUND

20. jaanuaril toimusid segavõrkpalli 3+3 meistrivõistlused.
I koht – 9.b klassi võistkond (Peeter Piip, Janar Tamm, Gerret
Kivirand, Meelis Hõim, Marili Niidumaa, Aveli Oja, Eveliina
Urm).
II koht – 11. klassi võistkond (Elise Soosaar, Kris Adamson,
Signe Hiir, Merli Koorm, Roomet Helbre, Marko Kelner, Kea
Koorm).
III koht – 8. klassi võistkond (Lisanne Tamm, Kersti
Veskemaa, Jane Hiop, Gerald Kivirand, Raido Reest, Karl-Madis
Kukk).
29. jaanuaril toimusid klassidevahelised korvpalli
meistrivõistlused.
I koht – 12. klassi võistkond (Ardi Kikerman, Risto Raig,
Juhan Püü, Tauri Kirsipuu, Joonas Tagel, Tamar-Tormi Tiisler).
II koht – 9.b klassi võistkond (Mihkel Normet, Meelis Hõim,
Janar Tamm, Gerret Kivirand, Peeter Piip, Tarmo Teder).
III koht – 10.b klassi võistkond (Chris Liebert, Rain Ennok,
Henri Tamm, Tauri Oja, Mikko Väronen.
MAIKEN KELDU ja
MARGUS NEMVALTS,
kehalise kasvatuse õpetajad

„Koolitiir 2009” esimese
etapi tulemused
28. jaanuaril toimus Kanepi gümnaasiumis laskevõistluse „Koolitiir 2009” I etapp. Osalejaid oli arvukalt ja põnevust jätkus nii
võistlejatele kui ka pealtvaatajatele.
Kooli laskevõistluse tulemused: 10.-12. klassi neiud: 1. Mirell
Lattik 83p, 2. Marleen Moritz 78p, 3. Hip Kõiv 77p, 4. Merli Koorm
75 p, 5. Kristiina Liebert 68p, 6. Liis Seeme 63p, 7. Egle Rüütli 60
p, 8. Katre Neissaar 55p ja 9. Janely Hiop 38p.
10.-12. klassi noormehed: 1. Mikko Väronen 83p, 2. Rain Ennok
80p, 3. Ardi Kikerman 76p, 4. Juhan Püü 64p, 5. Marko Kelner 62p,
6. Janar Hiop 60p, 7. Ahto Oja 60p, 8. Kevin Kongo 55p, 9. Roomet
Helbre 50p.
5.-9. klassi tüdrukud: 1. Reeli Helbre 80p, 2. Helika Aigro 79p,
3.-4. Viivika Veski 65p ja Sandra Nukk 65p, 5. Maria Väronen 64p,
6. Reelika Aland 64p, 7. Anna-Liisa Urm 57p, 8. Jane Hiop 57p, 9.
Deivi Koppel 54p, 10. Helene Leht 52p.
5.-9. klassi poisid: 1. Koit Korela 84p, 2. Raido Reest 82p, 3.
Kristjan Pärli 81p, 4. Kris Finagin 76p, 5. Mairo Lattik 72p, 6. Peep
Kudrjavtsev 72p, 7. Sander Oja 69p, 8. Rene Reest 68p, 9. MarkPaul Leosk 65p, 10. Taavi Pukk 64p, 11. Henry Uibo 63p, 12. Erki
Runtal 62p, 13. Gerret Kivirand 62p, 14. Meelis Hõim 61p, 15. Tõnis
Lilleoja 57p, 16. Rivo Laine 54p, 17. Kalju-Margus Sillaste 53p, 18.
Mihkel Normet 53p.
Tore, et võistlusel osalesid ka õpetajad ja kooli töötajad.
Tublimad olid Ella Põder 87p, Enno Otsus 82p, Ele Kõiv 79p ja
Margus Nemvalts 79p.
PEETER PAU,
riigikaitse õpetaja

Lastevanemate ümarlaud teemal „Käeline tegevus”
22. jaanuaril toimus Kanepi gümnaasiumis lastevanemate ümarlaud teemal
,,Käeline tegevus”. Kogunes üle kümne huvilise.
Välja oli kuulutatud, et saab
ka ise meisterdada ning kohe kui õpetaja Ele Kõiv oli
Fimo voolimismaterjali
laiali jaganud, sattusid kõik
sellest vaimustusse nagu
esimese klassi lapsed. Kui
esimene vaimustus möö-

das, arutleti teemal, kas,
kus, kellele ja milleks on
oluline käeline tegevus.
Näited igapäevaelust olid
sellised: kas tahame minna
arsti juurde, kes ei suuda
skalpelli kindlalt käes hoida, kuidas valmiksid pidupäevadeks võrratud tordid,
autod jääksid remontimata,
kui mehaanikud ei suudaks
mutreid keerata. Käsitöö
aitab mõtteid korrastada ja

eks vanaema kootud kinnastest õhkub ka midagi
erilist. Näiteid leiab igalt
elualalt, seega on osavad
käed meile olulised.
Ümarlauale lisas ilmekust see, et üks meisterdamishuviline lõikas endale
noaga näppu. Oligi kõigile
selge, miks on käeline osavus oluline.
ENELI KORELA,
osaleja

Laskevõistlustel.

Foto: Aino Mõttus
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Kanepis toimuvatest kultuuriüritustest

Õnnitleme
sünnipäevalapsi!

Sületäis õnneõisi,
teine terviselilli,
kolmas kaunite
hetkede rõõmu!

VEEBRUAR
91
Meeli Ratasepp
Põlgaste küla
88
Leida Urm
Kanepi alevik
Johannes Visnapuu
Jõksi küla
87
Emma Oja
Koigera küla
85
Leili Tarkus
Sõreste küla
Aida Koorm
Karste küla
84
Erika-Antonine Maisla
Kanepi alevik
82
Virve Holvandus
Sõreste küla
81
Alma Paloson
Põlgaste küla
Pärja Pilv
Kanepi alevik
80
Helgi Haugas
Soodoma küla
75
Elfride Helde
Hurmi küla
Leili Hiir
Kanepi alevik
Helene Männiste
Soodoma küla
Endla Kukk
Kanepi alevik
65
Ants Hani
Kaagvere küla
Eela Jää
Hurmi küla
Tiina Vaher
Hino küla
60
Ilme Kongo
Heisri küla
Jüri Mandel
Hurmi küla

se päikesetõusu kellaaja uurime Tõraverest järele.
Esinevad Kanepi segakoor, Põlvamaa meeskoor.
Kui ei ole väga külm, siis mängib ka Põlva ühisgümnaasiumi puhkpilliorkester.
•Suvel tuleb palju põnevaid üritusi. Raamatuküla päev toimub 18. juulil. Esinevad kirjanikud,
toimub raamatute müük, kirjanikud jagavad autogramme jne. Kes külastasid eelmisel suvel raamatuküla, teavad, mis neid ees ootab. Sel aastal on
päeva lõppu plaaneeritud vabaõhuetendus – August Weizenbergi „Sooharimine ja südameharidus”. Tegu on 1916. aastal kirjutatud algupärase
näitemänguga.
Siit üleskutse Kanepi inimestele: kes on
näitlemisest huvitatud, palun võtta julgesti minuga
ühendust kas telefonil 5561 2427 või e-posti kaudu: seltsimaja@kanepi.ee. Selles näidendis on väga palju tegelasi, kõigile jätkub tegevust ja keegi
pole üleliigne.
•Järgmisest kolmapäevast, 11. veebruarist
alustab Kanepis tööd line-tantsuring. Õpime
uusi tantse.
•Kanepis on kaunis loodus ja ideaalsed võimalused sporti teha. Paraku kuuleb Kanepi spordielust väga vähe.
Üleskutse kõigile spordihuvilistele inimestele! Palun tulla 26. veebruaril kell 15 Kanepi
vallamaja saali koosolekule. Teemadeks on sportimisvõimalused Kanepis, arendustegevus, spordiüritused. Oodatud on kõik, kel on häid mõtteid ja
ettepanekuid, kuidas spordielu edendada.
ÜLLE SILLAMÄE,
Kanepi valla kultuuri- ja spordinõunik

Kanepi Valla Selts tegutseb
oma kandi inimeste hüvanguks

Tugevat tervist ja jõudu
kõikidele sünnipäevalastele!
Kanepi vallavolikogu ja
vallavalitsus

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

Mialoren Sarnit
Põlgaste küla
Rihard Kaleva
Kanepi alevik
Robin Laine
Kanepi alevik
Õnnitleme vanemaid!

MÄLESTAME
HEINO KAAN
16.11.1941 – 8.01.2009
Kaagna küla

KANEPI TEATAJA

Seltsimajas käib remont ja niipea me sinna oma
ürituste ja ringidega ei pääse.
Elu läheb aga edasi ja siinkohal ütlen tänusõnad
Kanepi gümnaasiumi ja Kanepi lasteaia perele,
kes on meid enda katuse alla lubanud.
Peamiselt tegutsevad seltsimaja ringid lasteaia
saalis. Et ei tekiks kiusatust toriseda, et midagi ei
tehta, annan lühikese ülevaate lähiajal toimuvatest
üritustest.
•Esimene suurem ülevallaline üritus toimub
23. veebruaril kell 14 Keramäel. Sinna ootame
kõiki Kanepi valla inimesi lustima ja võistlema.
Mäel pakume sooja sööki ja jooki, soojad riided
tuleb endal muretseda. Meeskond võib olla kuni
kuueliikmeline, sõiduvahendi valikul on vabad
käed. Auhinna saavad pikima liu tegijad üksikarvestuses ja meeskondlikus arvestuses. Eriauhind
pannakse välja lõbusaima sõiduvahendi eest. Asutustes on lühendatud tööpäev. Hommikul soojad
riided kotti, kelk või muu liuvahend kaasa ja
mäele! Vastlaürituse korraldavad Kanepi noortekeskus, Kanepi gümnaasium, Kanepi seltsimaja.
•24. veebruari hommikul päikesetõusu ajal
heisatakse Kanepis vabadussamba juures Eesti
lipp. Eelmisel aastal tõusis vabariigi aastapäeva
hommikul päike Kanepis hümni saatel. Tookord
leiti, et on hea plaan teha see üritus ülemaakonnaliseks. Maavanema ettepanekul jääb Eesti Vabariigi aastapäeval lipu heiskamise tseremoonia
Kanepisse.
Kalendris on kirjas, et sel aastal tõuseb päike
kell 7.32, kuid tuleb olla tähelepanelik, sest Eestis
tõuseb päike eri kohtades erinevatel aegadel. Täp-

Millal alustas Kanepi Valla
Selts (KVS) tegevust? Mis eesmärgid seati?
Esmakordselt tulime seitsmeliikmelise grupiga kokku 2002.
aastal 4. novembril, siis arutasime, keda seltsi kaasata. Asutamiskoosolek oli 18. novembril.
Nimeks valisime MTÜ Kanepi
Selts, kuid äriregister ei registreerinud seda, et välistada ühingu mõistmine kanepitaime tähenduses. Ei hakanud nendega
vaidlema, kuigi registris oli juba
olemas Kanepi aiand...
Uus koosolek toimus 23. jaanuaril 2003. Meie selts kinnitati
äriregistris ja see on seltsi asutamise juriidiline kuupäev. Nimeks panime Kanepi Valla Selts.
Meie eesmärk on tegutseda
üldsuse heaks, korraldada üritusi
laiale huvigrupile, ettevõtlike
inimeste tunnustamine ja avalikkuses eeskujuks seadmine (,,ilusa kodu” konkurss).
Ühingu põhikirjaline eesmärk on Kanepi valla elanike
elukeskkonna parandamine ning
projektide koostamine.
Elukeskkonna otsese parandamiseni pole jõudnud, selleks
on vaja rohkem aega ja raha, kui
meil praegu on. Näiteks oleks
vaja valgustatud tervise- ja suusarada. Ent kui selline rajatis
valmib, siis peab keegi seda ka
hooldama, mis oleks KOVi ülesanne. Jõksi ääres oleva metsatuka kohta tehti minu teada isegi
detailplaneering, aga praegu ei
kuule sellest enam midagi. Kuhu
see toppama jäi?
Kui palju oli asutajaliikmeid? Kas liikmeskond on
kasvanud, kahanenud?
Asutajaliikmeid oli 13, aasta
pärast liitus meiega kaks inimest. Praegu on seltsis 15 liiget.
Missugused on seltsi traditsioonid?
Esimestel aastatel oli tegevus
aktiivsem. Tahtsime ju kõike
kohe ja korraga saada. Esimene
üritus oli tegelikult juba enne
seltsi registreerimist: sisustasime ühe advendipühapäeva jõulukuuse all. Hiljem kujunesid
välja traditsioonilised üritused.
Oleme korraldanud jõululaata
(alates detsembrist 2003, siis
kahepäevane projekt ,,Ühiselt ja
koduselt Kanepis”, KOPi rahaga
korraldatav laat ja perepüha-

Põlgaste kultuuriüritused
20. veebruaril kell 21
vabariigi aastapäeva pidu (taidlejate kontsert, tantsuks
ansambel Vana Kallim).
Pääse eelmüügist 35 kr, kohapeal 50 kr.
6. märtsil kell 21
naistepäevapidu, ansambel HAAG.
Pääse eelmüügist 35 kr, kohapeal 50 kr.
13. märtsil kell 19
Põlvamaa vokaalaansamblite Ïanripäev.
3. aprillil kell 21
naljakuu tantsutrall Raul Kivi muusika saatel. Pilet
eelmüügist 35 kr ja kohapeal 50 kr.

Kalapüügivõistlus „Kanepi kala”
28. veebruaril kella 11–14
Jõksi järvel.
Päeva juhib Jaak Madismäe.
Võistelda saab individuaalselt ja
meeskondlikult (kuni 4 liiget).
Püüda võib sikuti, kirbuõnge või ujukõngega.
Iga võistleja saab kohapeal osalejakaardi.
NB!
Kalastusluba peab võistlejail kaasas olema.
Auhinna saab kalamees, kes püüab
1) suurima kala;
2) arvuliselt rohkem kalu;
3) kaalu järgi kõige rohkem kalu.
Osalustasu (üksikvõistlejal 100 krooni, meeskonnal 300 krooni) kanda Kanepi vallavalitsuse
arvelduskontole 1120263205.
Selgituseks märkida: kalapüügivõistlus
ja võistleja nimi.
Lisainfo tel 556 1242.

Kanepis alustab tegevust

LINE-TANTSURING
Esimene tund toimub kolmapäeval,
11. veebruaril kell 18.15
Kanepi lasteaia saalis.
Ootame kõiki tantsu- ja liikumishuvilisi.
Osalustasu 10 krooni kord.
Info tel 5561 2427 või
e-post ylle.sillamae@gmail.com
Vastlapäeva juurde kuulub ikka ka saanisõit.
Foto: Martti Kaleva

päev) ning ,,Ilusa kodu” konkursi. Esimesel aastal tegime omal
jõul, hiljem juba koostöös vallavalitsusega, mõnel korral ka
KOPi toetusega.
Seltsi liikmed on ka iseseisvalt Kanepi Valla Seltsi nime all
projekte kirjutanud (2008 Ele
Kõiv ,,Noorte kodukaunistamise
laager”). 2008. aastal osalesime
ka ,,Teeme ära!” aktsioonil.
Kuidas on seltsi tegevusse
haaratud vallas elavad inimesed? Kes on aktiivsemad liikmed?
Oleneb ürituse iseloomust.
Kui on lasteüritus, siis tegutseme koos lasteaiakasvatajatega,
kui koolis laat, siis on õpilased
aidanud jne. Üldjuhul ei ole keegi abist keeldunud.
Kuna osaletakse põhitöö kõrvalt, siis ei saa ka kellelegi pahaks panna, kui ta ei saa kaasa
lüüa.
Aktiivsemad liikmed ja eestvedajad on Margit Lail, Aire
Hallap, Maive Torop, Marju
Jalas, Meelis Vahtramäe, Marika
Drenkhan, Killu Kaleva, aga
võimalusel löövad kõik kaasa.
Ja liikmeks mitteolemine ei tähenda, et inimene ei saa meie
seltsi tegevuses kaasa lüüa.
Tegite mõni aeg tagasi rahva seas küsitluse. Mis küsitlus
see oli?
Seltsi tegevuse kavandamiseks soovisime uurida, millised
on rahva ootused. Selgus ka, et
Kanepis on üksjagu seltse, kuid
laiem üldsus neid ei tea.
2003.-2004. aastal koostasime projekti ,,Kanepi ühistegevuse tutvustamine ja arengukava
koostamine”, seda rahastas
KOP. Projekti viisime ellu koos

MTÜga Kanepi Naiste Selts,
seltsinguga Kanapää ja Eesti
Looduskaitseseltsi Kanepi osakonnaga. Kaasasime eksperdina
Ivika Nõgeli. Koostasime voldiku Kanepis tegutsevate seltsideringide kohta, korraldasime küsitluse ja mõned rahvakoosolekud ning lõpuks panime kokku
ka arengukava. Samal ajal hakkas vallavalitsus valla arengukava koostama ning kuna see sai
suurem ja uhkem, jäi meie kava
aktiivse kasutuseta. Küll tutvustasime seda nii vallarahvale, vallavanemale kui ka äsja ametisse
astunud arendusnõunikule. Ehk
on sealt mõni mõte ka teiste abil
teoks saanud. Praegu seda kava
uuesti lugedes võib öelda, et tegelikult on paljud mõtted sealt
täide viidud, osa ideid aga võiks
uuesti päevakorda võtta.
Kellega teete koostööd?
Kõigiga, kes soovivad meiega koostööd teha. Seni on põhilisteks partneriteks olnud KOP,
Kanepi vallavalitsus ja allasutused, Kanepi gümnaasium, erasektorist on ettevõtmisi toetanud
Kanepi aiand.
Kuidas saab KVSi liikmeks? Kas võtate kõik rõõmuga vastu?
Liikmeks saab, kui soovi
avaldada.
Saada meile sooviavaldus eposti aadressil kanepiselts@hot.
ee või helista tel 506 6711.
Aktiivseid inimesi võiks alati
rohkem olla.
ÜLLE SILLAMÄE
küsimustele vastas
Kanepi Valla Seltsi esimees
MARTTI KALEVA

Soovime osta vanu (kasutatud)
savitelliseid.
Tel 508 8924,
knut@savikodu.pri.ee,
www.savikodu.pri.ee

Koolitused Pokumaal
Kõik huvilised on oodatud Pokumaal
toimuvatele giidikoolitustele.
Neli koolitust on toimunud,
ees on veel kaks õppepäeva.

•Lindude õppepäev neljapäeval, 12. veebruaril kella 10-17, koolitaja Tarmo Evestus;
•Avalik esinemine giiditöös, sh videotreening,
pühapäeval, 22. veebruaril kella 10-17, koolitaja Pille Sõrmus.
Toetab Vabaühenduste fond, mida rahastavad Norra, Island ja Liechtenstein Avatud Eesti Fondi vahendusel.
Palume registreeruda tel 5342 5054 või e-postil:
info@pokumaa.ee.
Koolitus on tasuta!

Kanepisse Võhandu jõele
Ritsike silla lähedale on jäänud talvituma noor kühmnokk-luik, keda käiakse toitmas.
Loodusesõpradele teadmiseks, et saia ei tohi luigele
pakkuda, sest see on linnule
kahjulik. Soovitatav on viia
nisu, kaera ja nisuhelbeid
ning riivitud või peenestatud
porgandeid.
Järgmine Kanepi Teataja ilmub aprillis.
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.

