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Kanepi Streetball 2010

Perepäev Kanepis

Hea vallarahvas

Teist aastat järjest oli Kanepi valla rahval võimalus osa saada
perepäevast. 26. juunil korraldasid kogupere ürituse Kanepi
noortekeskuse noored. Perepäeval oli osalejatel võimalus kätt
proovida erinevates töötubades meisterdamisega või mõne uue
oskuse proovimisega. Toimusid lõbusad võistlused. Sai nautida
toredaid esinejaid. Eriti põnev oli aafrika trummide ansambli
etteaste, kuna kõik noored mängijad peale juhendaja tegid seda
esmakordselt ja kava õpiti selgeks 1,5 tunniga perepäeva
töötoas.
Palju elevust ja kaasaelamist tekitas jalgpallimatš, kus vastamisi olid võistkonnad: isad ja tütred vs emad ja pojad. Mäng
oli tuline ja lõppes kõigi rõõmuks viigiga.
Kõige pisemad tegutsesid mängunurgas. Kõigi laste suureks lemmikuks oli suur batuut-takistusrada.
Kogu päeva juhtis meeleolukalt Venno Loosaar (pildil).
Tore oli näha palju peresid ja eri vanuses osalejaid.
Loodetavasti on perepäevast saamas traditsiooniline valla
suveüritus. Selleks jõudu-jaksu noortele korraldamises!
MARJU JALAS

Kanepi Streetball 2010 võitis meeste arvestuses
Kanepi vald/Sumros! Loe lk 3

Põlgaste perepäev

Hurmioru IX triatlon
Põlva Inseneride Liidu ja Savi
talu koostöös toimub igal aastal
juulikuus Hurmioru triatlon.
Seekord juba üheksas.
Auhinnalaud oli toetajate
poolt üsna heldelt täidetud ja
valimisõiguse said kõigepealt
esimese koha saavutanud võistlejad. Autasustatute rivis olid
eri arvestuste klassis: mehed,
naised, segavõistkond, PIL, lapsed veel eraldi vanuse järgi.
I koha võitjad hüüti välja ja rivi sai üsna pikk: Hegri Narusk;
Ekke Kaur Vosman; kohalikud 3 Hurmi küla noormeest - Armin
Ruuse, Mihkel Tigas, Kristjan Ruuse; Sten Saarnits; Urmas Kaine;
Ulvi Musting, Arti Unt, Keit Musting; Esta Tobreluts, Liis Urman;
Grete Vunukainen; Anne Käis; Pärtel Lahtvee.
Auhindu jagus kõigile võistlejatele I-VI kohani.
Tuhat tänu toetajatele (18 firmat) ja ürituse läbiviimisele
kaasaaitajatele (15 abilist ) !
Kohtumiseni järgmisel – juubelitriatlonil 2011. aastal !
EELA JÄÄ,
Savi talu

Perepäev on kujunenud meil igasuviseks traditsiooniliseks
ürituseks. Lapsed võistlesid 9 erineval alal, veepommide
viskamine oli üks lemmikutest. Täiskasvanutel oli
võimalus 5 erineval alal võistelda, meelisalaks ikka „naise
kärutamise võistlus“. Esmakordselt oli kavas mudamaadlus. Tänud võistluste ettevalmistajatele ja
kohtunikele Viidole, Kalmerile, Ainarile, Raidile, Ingele,
Siretile, Pillele ja Piretile. Lastega tegelesid Eha, Irina,
Malle ja Asta. Perepäevalisi teenindas OÜ Keskoja. Jalakeerutuseks mängis ansambel Vana Kallim.
ASTA PURU

Rannavõrkpalliturniir
10. juulil korraldasid Kanepi
Noortekeskuse noored Jõksi
järve ääres kolmandat korda
suvise võrkpalliturniiri. Kuna
osaleda soovijaid oli 29, leidis
aset tõeline võrkpallipäev –
hommikul 11 alanud mängude
viimased auhinnad said kätte
antud alles kella 7 ajal õhtul.

Ümarlaud
Kanepi Seltsimajas toimub 14, septembril kell 18.00
ümarlaud, kuhu on oodatud kõik Kanepi vallas tegutsevate
seltside, seltsingute, MTÜ-de esindajad. Teema on „Ühtne
Kanepi vald“. Ümarlaua kokkukutsumine johtub vajadusest
teada saada, mida keegi teeb ja ehk on võimalik ka mõned
tegevused ühitada.
Tegevus on planeeritud läbi viia kolmes etapis: esimesel
kokkusaamisel kaardistame tegevused, probleemid ja ideed.
Teine kokkusaamine on oktoobrikuus, kuupäeva lepime
kohapeal kokku, kolmas etapp on novembris, siis on läbitöötatud
materjalide kokkuvõtmine ja tegevuskava kinnitamine.
Kokkusaamisele on oodatud kõik Kanepi vallas tegutsevate organisatsioonide esindajad ja ka need ärksad
kodanikud, kes tunnevad, et tahavad kaasa rääkida Kanepi
vallas seltsielu ja miljööväärtusliku elukeskkonna edendamisel.

Suvest on sügis saamas. Aeg
kokkuvõtteid teha ja uusi plaane arutada.
Põllumeestel saagikoristus
käimas, viljasalved täitumas.
Koolilastel algamas uus kooliaasta uute teadmiste ja tarkuseterade kogumiseks. Kellel Kanepi kool kevadel lõpetatud, neil
praeguseks valikud tehtud, kus
ja mis eriala edasi õpivad. Valda
ootame tagasi haritud noori.
Miks peaks noor inimene meile
tagasi tulema, millised võimalused peaks vald neile looma,
seda arutas vallavolikogu oma
augustikuu istungil, kus moodustati komisjonid arengukava
täiendamiseks. Üheks valikuks
on muidugi kaugtöö tegemine,
Kanepil on võimalus saada
Põlvamaa kaugtöö keskuseks.
Suvi pakkus palju võimalusi
igakülgseks tegevuseks, nii
puhkamiseks, sportimiseks, kui
niisama vaba aja veetmiseks ja
seda kuhugi kaugele reisimata.
Oma vallaski korraldatakse
huvitavaid ettevõtmisi, mida
kaugemaltki kaema tullakse.
Tänan kõiki tublisid tegijaid!
Meil on loodud palju MTÜsid, seltse ja seltsingud, kes on
mitmete juba traditsiooniliste
ettevõtmiste eestvedajateks. Kavas on nende esindajad septembrikuus kokku kutsuda ja arutada,
kuidas üheskoos Kanepi elu
veelgi mitmekülgsemaks muuta.
Häid ideid ja kordaminekuid
kõigile!
AIVAR LUTS

Päike paistis, ilm oli suurepärane ja mängud
põnevad.

Põlva maakonna
kergejõustiku meistrivõistlused
Põlva maakonna kergejõustiku meistrivõistlustel Tilsi staadionil 11.
juunil osales Kanepi vald auväärse 12-liikmelise esindusega: Aigi
Salundi, Merli Koorm, Kea Koorm, Maiken Keldu, Monika Sulbi,
Sirje Salundi, Steven Kongo, Tamar Järv, Siim Kukk, Indrek Ilm,
Urmas Kivirand, Olari Miil.
Vanuseklassid algasid 1991. aastast. Korraldajad põhjendasid
piirangut tõigaga, et siiani on meistrivõistlustel osalenud ka koolipoisid ja -tüdrukud, sestap ei taha vanemad sportlased enam välja
tulla, et noortele mitte märgatavalt alla jääda. Kohapeal selgus, et
Tilsi staadionile olid kogunenud just igas vanuses sportlasi, kõige
toredamad olid veteranid, kelle katseid oli tõeliselt tore jälgida. Väga
eluterved ja entusiastlikud mehed ja naised.
Autasustamisel tuli tõeline medalisadu Kanepi valda, tervelt 18
auhinnalist kohta. Põnevaim oli ehk Siim Kuke ja Kaider Kalmi
vaheline duell kuulitõukes ja odaviskes. Sel aastal osutus VastseKuuste valda esindav Kalm paremaks. Aigi Salundi ja Maiken Keldu
saavutasid auhinnalised kohad neljal alal.
Kokkuvõttes jäid kõik sportlased päevaga rahule ja tõdeti, et
järgmistest võistlustest tuleb kindlasti osa võtta.
ÜLLE SILLAMÄE

Vallavanema veerg

Tulemused. Naised: I – Sixtina Ladva ja Lisanne
Tamm, II – Merit Mandel ja Helika Aigro/Kerli
Koorm, III – Kristiina Liebert ja Heidi Ingver.
Mehed: I – Ergo Adamson ja Ardi Mark, II –
Steven Kongo ja Janar Tamm, III – Kristjan
Kangro ja Alari Mark.
MARI RÜÜTLI

Eesti Kultuuriseltside Ühendus
külastas Kanepi valda
Kultuuriseltsid on kokku saanud
igal aastal erinevais paigus.
Tänavu külastas Eesti Kultuuriseltside Ühendus Põlvamaad.
24. juulil viibiti J. Hurda
sünnitalus Himmastes, kus anti
J. Hurda nimeline kultuuripreemia üle Eesti Kultuuriseltside Ühenduse juhatuse
esimehele Valter Haamerile.
Põlvamaalt pälvis preemia kauaaegne muusikapedagoog ja
koorijuht Maret Kolsar.
Pühapäeva hommikul kell 9
algas retk Kanepi kultuurilooga
seotud paikadesse Milvi Hirvlaane juhatusel.
Tunni pärast saabuti seltsimajja, kus vallavanem Aivar
Luts külalisi tervitas. Ümarlaua
taha olid kogunenud ka kohalike
kultuuriseltside ja MTÜ-de
esindajad. Milvi Hirvlaane esines teemal „Kanepi ajalookihtide tarkus rahvuslikul mälukaardil”. Lühiülevaate tänases
Kanepi kultuurielus olulist rolli
etendavate seltside ning ühenduste tegevusest kodaniku ühiskonna loomisel andsid taastatud ajalooline Kanepi Laulu

Selts, Kanepi Valla Selts, Hurmioru Selts, Maaelu Edendamise Selts, Maanaiste Selts,
Kanepi Raamatuküla. Kokkuvõtte Kanepi kultuurielust tegi
Kanepi valla kultuuri- ja spordinõunik Ülle Sillamäe. Seejärel sõideti Jõksi järve äärde,
kus pärast kosutavat suplust sai
näha etendust A. Weizenbergi
„Sooharimine ja südameharidus“
Pärast lõunasuppi andsid
seltside esindajad ülevaate oma
tegevusest. Ukraina Eesti Seltsi
esindaja tõi välja probleemid,
mis puudutavad eestlaste seltsi-

tegevust väljaspool Eestit. Peamiseks mureks, mis seltsitegevust mõjutavad, on Eestipoolne tähelepanu või pigem
selle puudumine. Positiivne
sõnum on see, et eestlased on
võõrsil elades siiski ühtehoidvad ja püüavad eestlust edendada ja kultuuriväärtusi hoida
takistustest hoolimata.
Valter Haamer tegi ettepaneku, et ka Kanepist astutaks
kultuuriseltside ühenduse liikmeks, mis kindlasti teoks
tehakse.
ÜLLE SILLAMÄE

Head uut algavat
kooliaastat!
Uus aasta koolis algab loetud
päevade pärast. Koolimaja on
seest saanud uue värvikuue ja
suvel paigaldati kooli sööklasse
ventilatsioonisüsteem.
2010/2011 õppeaasta toob
kaasa mitmeid muutusi. 10.
klass alustab õpinguid uue õppekava alusel, mille järgi õpilane
peab valima kolme õppesuuna
vahel (loodus-reaal, sotsiaal- või
majandus-reaal õppesuuna) ning
lisaks õppesuunale saab valida
13 kursust oma soovi järgi valikainete nimistust. Valiku tegemine nõuab mõtlemist tuleviku
üle - mida noor inimene peale
gümnaasiumi edasi õppida
kavatseb, milliseid aineid ta
süvendatult õppima hakkab.
Põhikooli õppekavaga algab
töö sügisel ning valmima peab
uus õppeakava esimesest kuni
üheksandatele klassidele kevadeks ja 2011. aasta sügisest see
rakendub.
Uus aasta toob ka uusi
õpetajaid: 1. septembrist asub
õppealajuhatajana tööle Eda
Tarend, majandusõpetajana Taimi Plado, loodusaineid hakkab
õpetama Kristi Tagel.
Soovin kõigile õpilastele,
lastevanematele ja kooli personalile head uut aastat!
Aktus on Kanepi Gümnaasiumi saalis kolmapäeval,
1. septembril kell 9.00.
Kohtumiseni!
MERIKE KASTE,
Kanepi Gümnaasiumi direktor

2 Kanepi Teataja

Kanepis on jäädvustatud mälestus
luuletaja Juhan Weitzenbergist
1977. aasta juunikuus toimunud
Eesti Looduskaitse Seltsi KaguEesti osakondade kokkutulekul
Lauriorus tegi Milvi Reinfeldt
ettepaneku kodukandi luuletaja
Juhan Weitzenbergi põrmu
ümbermatmiseks Narvast Siivertsi likvideerimisele kuuluvalt
kalmistult oma kodupaiga Kanepi kalmistule. Idee sai toetuse
Kalevi kolhoosi esimehelt Harald Truijalt, Looduskaitse Seltsi
Kanepi osakonna esimehelt Jaan
Tiivojalt ja nõusse saadi ka külanõukogu esimees Märt Märdin.
Nõutavate dokumentide esitamine Põlva rajooni juhtorganitele, kultuuriministeeriumile
ja vabariiklikule memoriaalkomisjonile ning Narva täitevkomiteele päädis nõusolekuga.
Keegi neljast initsiaatorist ei
teadnud täpselt selleks vajaminevaid kulutusi, kuid Harald
Truija oli valmis Kalevi kolhoosi
juhatust veenma Erastverest
Mäe-Jakabilt pärineva suurmehe
ümbermatmise kulusid kandma.
Tegelikult tuli esimehel endal
selles osas üle elada nii mõnigi
üllatus. Nimelt oli lellepojalt
Augustilt tellitud valgest marmorist raamatut lugeva noormehega uhke hauasammas 1950.
ndatel aastatel Siivertsis huligaanide poolt purustatud. Luuletaja hauale olid selle koha äratundmiseks Narva koduuurijad
vedanud raudbetoonist trepimademe kahe raudkonksuga.
Küsimus Truijale – kas tuua
luuletaja põrm koos sellega,
vastas ta kohkunult, et seda küll
ei tohi sündida. Nõo hauasamba
meistrid olid valmis kahe nädalaga samba valmis raiuma. Raha

selleks tuli esimehel leida, aga
Harald Truija tingimuseks oli, et
sellel oleks tekst: „100. surmaaastapäevaks Erastvere rahvalt“.
Sammas valmis õigeks ajaks ja
paigaldati kalmule enne luuletaja põrmu saabumist. Kraana
samba autolt maha tõstmiseks
oli liialt väikese võimsusega ja
purunenud õlivoolik pritsis
musta õliga samba teksti, kuid
järgmiseks hommikuks saadi see
siiski puhtaks. Narva poole asuti
teele 24. augustil kahe autoga.
Hoolimata kõigist ettetulnud
intsidentidest, said Zilli Arras ja
Erastvere mehed sümboolselt
esimese labidatäie mulda haualt
eemaldatud. Vaid Jõksi järve
otsas Silgu mäel toimunud suure
autoavarii tõttu tuli Erastvere
seltskonnal koos Weitzenbergi
põrmuga oodata ligi tund aega
tee vabastamist. Hilinemisele
vaatamata ootas kalmistul pimedani hulk Erastvere ja Kanepi
rahvast.
28. augustile oli määratud
Juhan Weitzenbergi põrmu
ümbermatmine ja samale päevale ka Erastvere koolimaja ehitamise 50. aastapäeva kokkutulek. Matusetseremoonia oli
esinduslik, laulis Põlva meesansambel ja mängis Kanepi
puhkpilliorkester. Kõnesid pidasid Harald Truija, Milvi Reinfeldt, Kaljola Kirt, Rudolf
Põldmäe, Alma Selge jt. Loeti
Juhan Weitzenbergi luulet. See
oli suursündmus Kanepis, mida
veel tänaseni mäletatakse. Nüüd
puhkab Harald Truija ka ise
Juhan Weitzenbergi kalmu
naabruses.
Samas sündis idee rajada

luuletaja 140. sünniaastapäevaks Erastvere koolimaja
ruumidesse Juhan Weitzenbergi
memoriaaltuba. Harald Truija oli
valmis Kalevi kolhoosi rahadega finantseerima luuletaja
vanematele kirjutatud kirjade,
luuletuste jm. dokumentide
koopiate tellimise Kirjandusmuuseumilt. Kahjuks ei olnud
luuletajast ühtegi esinduslikku
pilti. See otsustati tellida kodukandi kunstniku Alfred Kongo
vahendusel kunstnik Ilmar
Malinilt. Harald Truijal oli vaid
üks tingimus: kui portree talle
meeldib, siis kolhoos tasub, kui
mitte, siis ei saa kopikatki!!
Tegelikult oli see tema tuntud
must huumor. Portree meeldis
isegi väga. Erastveres avati
memoriaaltuba vabariikliku
koduuurijate kokkutuleku ajal
1978.aastal. Memoriaaltoa
saatuseks sai Harald Truija poolt
selle üleandmine Kanepi koolimuuseumi hoolde. Mitmetel
asjaoludel jäi lõpule viimata
mälestuskivi paigaldamine luuletaja sünnikohas.
Luuletaja Juhan Weitzenbergi mälestuse jäädvustamisel
ei olnud innukamat kaasaaitajat,
kui seda oli Harald Truija. Tänu
talle selle eest mulla allagi. Ilma
nende kahe sündmuse kirjelduseta ja tema nimeta ei saa
edaspidi ühtegi põhjalikumat
raamatut Juhan Weitzenbergist
kirjutada. Paraku ei ole Harald
Truijat enam Juhan Weitzenbergi raamatu trükkitoimetamisel toetamas.
MILVI HIRVLAANE,
ajaloolane

Kalevi kolhoosi endiste töötajate kohtumine
Talvel kogunes 7-liikmeline
initsiatiivgrupp Põlgaste kultuurimajja eesmärgiga korraldada suvel endise „Kalevi“
kolhoosi töötajate kokkutulek.
Ühiste mõttetalgute tulemusena koostati tegevusplaan,
pandi kokku kultuuriprogramm, leiti sponsorid ja kaasfinantseerijad, samuti sädeinimesed küladest, kes teavitasid rahvast kokkutulekust.
Teavet sai ka valla- ja maakonna
infoportaalidest ning valla
ajalehest.
30. juulil kogunes poolteistsada endist „Kalevi“ kolhoosi töötajat Põlgaste laululavale, et tunda rõõmu taaskohtumisest ja ilusast suvepäevast. Aegsasti olid oote-

Igal isikul, organisatsioonil ning
asustusüksuselgi teadupärast
olemas omad sünnipäevad või
verstapostid, milleni jõudes vaadatakse hetkeks tagasi. Mida
pikem ajakulg, seda enam võrdlusmomente ja huvitavaid seiku
senikäidut rajalt. Võrumaa Kanepi kogudus võib nimetada
oma möödanikust kolme taolist
tähtpäeva.
1671. aastal kutsus toonane
Valgjärve ja Piigandi mõisaomanik Benedikt Johan Berg
enda mõisasse pastoriks Richard
Weidemanni, kes oli ühtaegu
Otepää kiriku abiõpetaja. 1674.
a. Olevat valminud esimene väike puust kabel Kanepi külas.
4. augustil 1675 andis Rootsi
kuningas Karl XI Stockholmis
välja oma korralduse, milles
teatati, et Liivimaal olla üks
aulik rittmeister B.J.Berg omaenese kuludega omaenese maale
lasknud ehitada uue kiriku. Kuid
kuna sellesamuse kapteni enda
ning tema talumeeste sissetulekutest ei piisa hingekarjase
ülalpidamiseks, siis tuleb käesolevaga käsukirjaga loodava
Kanepi kihelkonna alla arvata
veel teisigi mõisaid ja külasid:
Valgjärve ja Piigandi mõisale
(koos Karste ning Sõristega)
lisandusid Kagrimõisa, Erastvere koos Koorastega, Kõlleste
koos Põlgastega ja Piigaste
mõis. Seega pidi Kanepis asuv

valmis osavõtjaid registreerima
Irina, Kaie ja Ene, kes jagasid
talonge, et osa saada Jaagumäe
talu maitsvast lõunatoidust ja
koduõllest. Kiitus õllemeistritele
Kalmerile ja Meelisele.
Meeleolumuusika eest tänud Algisele.
Kokkutulnuid tervitas majandi viimane esimees Arno
Kakk. Riigilipu heiskasid Helju
Telling ja Kalev Kongo. Ajaloolise tagasivaate tegi Jüri Läll.
Kultuuriprogrammi avasid
pioneerid Urve Järg ja Ilmar
Tagel fanfaarihelide saatel lavale
marssides, hiljem Maali-Juuli
vesteid pajatades. Põlgaste kultuurimaja line-tantsijad ja memmede rahvatantsuring „Kullerkupp“ esitasid särtsakaid tantse,

võludes publikult välja tugeva
aplausi. Krabi näitetrupp tõi elu
sotsiaalsed probleemid vaatajateni humoorika etendusega
„Pinsipäiv“.
Keset peomelu tuli leinas
langetada pea, sest sama päeva
hommikul oli manalateele
läinud kauaaegne majandijuht
Harald Truija.
Heade tuttavate, kolleegide
ja töökaaslaste seltsis möödus
aeg lennates. Väägvere külakapell meelitas tantsupõrandale
palju tantsijaid, et panna
kokkutulekule väärikas punkt.
Lahkumisel tõdeti, et järgmine
kokkutulek peaks olema õige
pea.
KORRALDUSTOIMKOND

MTÜ Raamatuküla eestvõttel oli
Kanepis juba III Raamatupäev
Raamatupäev toimus seekord seltsimajas. Vaatamist
ja kuulamist jätkus kogu päevaks. Üles olid pandud
näitused, kohal olid raamatumüüjad ja kirjanikud.
Lastele oma lugemis- ja joonistamisenurk, kus sai
Epp Margna käe all ka laastumaalimist proovida.
Vabalava esinejaid juhatas sisse ja küsitles päeva
juht Margus Konnula/Contra. Esimesena oligi laval
näitleja Merle Jääger, kes tutvustas oma populaarset
raamatut Merca „Mees“. Meeleolukaid lugusid
laulsid Aapo Ilves ja Liisi Plats.
Jan Rahman ja Heli Laaksonen on kaks
kirjanikku, keda seob üks ühine raamat „Maapäev“.
Nemad olid ka kolmanda Kanepise hame laureaadid, kuigi Heli sai kanepise seeliku ja hame sai
endale Jan.
Näitusele olid välja pandud leheküljed „Poiste
aabitsast“, mille autorid Contra ja Urmas Nemvalts

põhjendasid, miks on poistele oma aabitsat vaja.
Veel luges oma krimilugusid lastele Mika
Keränen. MTÜ Raamatuküla üritustel on ikka
avatud raamatuvahetuskohvik, kus võid oma
kodust toodud raamatu vahetada kohvikus
teise raamatu vastu.
Kanepi seltsimaja näitetrupilt oli seekordsel
raamatupäeval esietendus Nikolai Gogoli
„Naisevõtt“. Eelmisel aastal kanti ette August
Weizenbergi algupärand „Sooharimine ja
südameharidus“
Õhtu lõpetas Jaan Söödi kontsert Kanepi
kirikus.
Kes kohal käisid ja osa said, nende poolt
tänusõnad korraldajatele väga sisuka ja meeleoluka päeva eest!
KT

14. augustil tähistas Eesti
looduskaitse 100. sünnipäeva
Inimene on osa loodusest.
Väljaspool loodust on inimese
olemasolu võimatu, kogu meie
tegevus toimub looduses, mille
ressursid on elu aluseks. Nende
ressursside heaperemehelik ja
asjatundlik kasutamine on meie
kõikide ülesanne ning seda
eesmärki taotlebki looduskaitse.
Looduskaitse on saanud
maailmaprobleemiks number
üks.
Eestis loetakse looduskaitse
seaduslikuks alguseks 14. augustit 1910. aastal, millal loodi
Vaika saarte linnukaitseala Vilsandi linnuriik. Kehtestati looduskaitse seadus, millega võeti
kaitse alla rida maa-alasid ja
üksikobjekte.
Seoses looduskaitse 100.
sünnipäevaga on Looduskaitse

Seltsi Kanepi osakond korraldanud looduskaitsealase tegevuse tutvustamiseks mitmeid
üritusi ja ettevõtmisi Kanepi
vallas. Seltsimajas oli fotonäitus, raamatukogus raamatunäitus, rahvarohke oli metsapäev, millest võtsid osa mitme
põlvkonna esindajad.
Looduskaitse sünnipäeval
14. augustil meenutasime Kanepi Mäe ja Ala kalmistutel meie
hulgast manalateele läinud loodusesõpru.
Kanepi rahval on, mille üle
olla uhked: hästi korrastatud
keskasula, maastikukaitseala
Tilleorus, Erastvere park, loodusmuuseum, matkarajad, puhkekohad järvede ääres, lisaks
rida üksikobjekte.
Looduskaitse on olnud üks

200 aastat Kanepi uue kivikiriku pühitsemisest
kabel saama nüüd kihelkonnakirikuks 300-le taluperele. On
ütlemata selge, et olemasolev
pühakoda ei suutnud ära mahutada igapühapäevaseid kirikulisi.
Põhjasõja aastad ja järgnenud katk säästsid kirikut ja
valdavat osa siinsest rahvastikust. Kuid ligi 4000 hinge
vajasid suuremat kirikut. 1737
pühitsetigi laiendatud ristikujuline puukirik. Endisele kirikule
ehitati kahele poole külgtiivad ja
arvatavasti pikendati ka pikihoonet ning lisati kellatorn.
Järgnevalt leiame pea kõigist
järgnevatest visitatsioonidest ja
kirikuprotokollidest märkusi
selle kohta, et üks või teine hoone osa, näiteks 1768. a. katus,
vundament jne tuleks ära
parandada.
1780. a. kutsuti Kanepi koguduse õpetajaks Johan Philipp
Roth (1754-1818).
Aadlimehena ja liivimaalasena
oli tal kindlasti suurem autoriteet ning mõjuvõim teiste
mõisnike hulgas, kui mõnel
varasemal lihtsamast seisusest
pärit pastoril. Oma usina tegevuse tulemusena valiti Roth 1798.
aastal Võru praostiks.

18. sajandi lõpuks olid pea
kõik Võrumaa kirikud teinud
läbi põhjalikud remondid või
täiesti uutena ülesehitatud:
viimasena neist 1788-92 valmis
Võru kirik. Päris kindlasti soovis
vastselt praostiks saanud J.P.
Roth oma 6000 hingega Kanepi
kogudusele samuti uut, kestvamast materjalist pühakoda.
20. detsembril 1798 aastal
arutas kirikukonvent taas vana
puukiriku parandamisega seotud
kulutusi ning vaagis esimest
korda uue kiriku ehitamise võimalusi. Kokkutulnud konvendi
liikmed: W.von Wrangell Jaanimõisast, von Gavel Vana
Piigandist, Ungern-Sternberg
Erastverest, R. Stackelberg
Kagrimõisast ning pandipidajad
Braun ja Treuer Sõristest, J.Cappel Vana-Piigastest, C.Behaghel
Savernast ja pastor Roth leidsid,
et mõistlikum oleks hakata
mõtlema uue kiriku ehitamise
peale. Kuid kahe järgmise aasta
saagid ikaldusid. Neil põhjustel
ei tulnud pikka aega uue kiriku
ehitus kõne alla ennem kui 1800.
a. lõpus, kus jõuti nõnda
kaugele, et looduses kohapeal
vaadati üle sobilik plats. Uus
pühakoda pidi ehitatama eelmisest ca 30 meetrit lääne poole ja
nii, et eeskülg jääks pastoraadi

tee poole.
Et ka 1801. a. saak oli kehvapoolne, jõuti konkreetsete otsusteni kiriku ehitamise küsimustes
alles 1803. aastal, kui valiti välja
sobilik arhitekt. Selleks osutus
Friedrich Siegel (1768-1855)
Tartust. Sündinud Saksimaal
Bolkensteinis, tudeerinud Kopenhaageni akadeemias ja
elanud seejärel Liivimaal. Hiljem, 1835-40 osales mees ka
Tartu Maarja kiriku ehitusel.
Arhitekt kavandas uue Kanepi
kirikuhoone maakividest, punase telliskatusega ja raudplekist
tornikattega. Lepingutasuks
määrati esiotsa 3500 bankorubla.
Uuele kirikule asetati nurgakivi 9. juulil 1804 ning ehitustööd kestsid kuni 1808.
aastani välja. Kirik pühitseti
Rothi sõbra ja mõttekaaslase,
Liivimaa superintendandi
K.G.Sonntagi poolt 28. augustil 1810 endise nime all Püha
Ristija Johannese nimeliseks.
Sisseõnnistamisel teenis 6 kirikuõpetajat, sh pastor Alexander
Lenzi kõne on säilinud TÜ trükikoja trükisena. Laulis praostkonna õpetajate koor ja ka
Kanepi kihelkonnakooli poisid

laulsid neljahäälselt “Nun danket allen Gott”.
Et saada väikest ettekujutust
tollasest Kanepi kihelkonnast
ning kogudusest, toogem allpool
ära mõned arvud 1810. aasta
kohta: elanikke loeti 5764 inimest. Nimetatud aastal ristiti 127
poissi ja 134 tüdrukut, maeti
maamulda 104 meest ning 96
naist ja laulatati 56 paari. Toimus
38 teenistust ning armulauda
jagati 5571-le inimesele. Siinkohal on paslik lisada, et
septembris algas õpetaja ettevõtmisel talurahvale priinimede
panek – seda esimesena Eestis.
Viimati tähistati avalikult ja
suurejooneliselt kiriku aastapäeva 1935. aastal, kui möödus
125 aastat kivikiriku valmimisest. Augustikuu 24. päeval
toimusid siis Kanepi mõlemas
surnuaias surnute mälestamise
kontsert-jumalateenistused. 25.
augusti hommikul kell 11 algas
kontsert-jumalateenistus kirikus, kus teenistust viis läbi
tollane peapiiskop Hugo Bernhard Rahamägi ja jutlustas
õpetaja Steinberg Tallinnast.
Kihelkonna perenaised valmistasid juubelikingituseks oma
kiriku kantslile ning altarile uued
katted. Toonased lehed kirjutasid, et „...vaatamata mitte just

osa minu elutööst. Loen oma
tegevuse ametlikuks alguseks
1959. aastat, mil mind vormistati
Kanepi piirkonna ühiskondlikuks usaldusisikuks. Sellesse
perioodi on mahtunud palju
kordaminekuid ja ka mõned
ebaõnnestumised. Kanepi rahvaga oli ja on mõnus koostööd
teha, küllap seepärast koostöö
nii kaua kestnud ongi.
Fotol on Väike looduskaitse
märk, millega on autasustatud
mitmeid Kanepi piirkonna looduskaitse aktiviste. Sellise märgi
on saanud: Laine Laan, Harri
Leis, Nikolai Paisnik, Jaan Tiivoja, Harald Truija, Ülo Leib,
Harri Kelt, Leo Lõhmus.
JAAN TIIVOJA,
looduskaitsja üle poole sajandi
heale ilmale...“oli erinevate
sündmuste kaasaelamisele tulnud kokku vähemalt 2500
inimest. Jumalateenistusele järgnes uue nõukogu ametisse
õnnistamine ja pidusöök.
Nõnda kui tollal imetleti
juubeliks valmis saanud kiriku
uut plekk-katust, nii on meil
tänasel päeval heameel ilusa
tornikiivri üle, milline korrastatult ja uue tornimuna ning
Hommikutähega kõrgub üle
aleviku.
Pühapäeval, 29. augustil
2010 pühitsetakse aastapäevaürituste raames sisse Kanepi
koguduse lipp. Vanadest aegadest on lipp ikka sümboliseerinud ühtekuuluvust ning ühtset
tegutsemist. Veidigi sümboolikat
tundev inimene tabab sellel
kolmetipulisel lipul ära just meie
kirikule omased märgid: veripunane kangas ja pikk valge rist
tähistavad Ristija Johannese
tegevust ja surma. Ülal, lipuvarda pool asuv Hommikutäht
(Eesti kirikutornidest ainukesena
Kanepis) märgib Jeesus Kristust
ning usuvalgust. Alumisel väljal
asuv kanepileht märgib mõistagi
kirikukoguduse asukohta – Kanepi kihelkonda, milline on oma
nime saanud kanepitaimest juba
hallidel aegadel.
PEETER LAIL,
ajaloolane

3 Kanepi Teataja

Kanepi noorte suvised tegemised

Esimene päev algas tervitussõnade, lipuheiskamise ning noorsootöötajate ja külaliste omavahelise mõõduvõtmistega läbi humoorikate tegevuste. Sellele järgnes noorte ning Põlva politseijaoskonna vaheline traditsiooniline põnev jalgpallimäng, kus
kohtunikuks oli Margus Nemvalts. Napilt olid ka seekordsel
juba neljandal sõpruskohtumisel
paremad korrakaitsjad.
Kolmel päeval oli võimalus
kõigil osaleda aktiivselt erinevates
töötubades: kunstiaktsioon, trummimäng, vanadest ajalehtedest
peakatete valmistamine, kõrva-

rõngaste meisterdamine, draamastuudio, klaaspurgi kaunistamine
salvräti tehnikas, liivatrükk, laastumaal, näohooldus-kosmeetika,
seiklusmängu juhendamine ja
läbiviimine ning palju muud
põnevat.
Noorte seas väga suurt populaarsust ja huvi tekitasid asjalikud
õpitoad, mida viisid läbi Põlva
politseijaoskonnast Rainer Rahasepp ja Ainar Vätsing ning Kaitseliidu Põlva malevast vanemveebel
Kaido Arulepp, veebel Vahur Ojamets ja leitnant Riho Nool.
Palju põnevust tekitas seiklusmäng, kus igal võistkonnal tuli
läbida 21 rajapunkti. Igas punktis
oli üks lahendamist ootav ülesanne. Mängu teema oli noorsootöö
ja eesmärk noortele vajaliku info
ning teadmiste edastamine läbi
mängulise tegevuse. Mängus tuli
kasuks kiirus, osavus, nutikus,
leidlikkus, hea meeskondlik klapp
ja koostöövõime. Selle suurepärase mängu korraldas ja mängujuhid
õpetas välja Marget Rüütli.
Loomulikult ei puudunud ka
sportlikud tegevused.
Antud ühisürituse raames toimus ka Kanepi ANK kui Varaaida
teavitustöö, et vahendid oleksid
veelgi efektiivsemalt kasutatud.
Noortekeskusel on soetatud projekti Varaait kaudu atraktsioonid,
djembed, rütmipillid, DJ-ja helitehnika. Seega pakume võimalust
kõigile noorsootöö tegijatele tasuta laenutada või kasutada erinevaid vahendeid, et aidata kaasa
mitteäriliste noorteürituste korraldamisele.
Suvekooli lõpetas Talis Tobrelutsu eestvedamisel infotund noorteportaali teemadel ja Põlvamaa
noorsootöö hetkeolukorra ja tuleviku kaardistamine.
Palju põnevust tekitas noorsootöötajate seas noorte poolt
ettevalmistatud etüüdid teemal
„Minu ideaalne noorsootöötaja“.
Õhtuprogrammides astus lavale
Veriora noortebänd, musitseerisid
noored Sigrid, Karmo ja Matu,
lauldi karaoket ja loomulikult oli
disko. Esitlusele tuli Indrek Palu
eestvedamisel ja juhendamisel
Põlvamaa noorte trummarite suurepärane etteaste.
Naiskodukaitse Kanepi jaoskond viis läbi välitoitlustusõppe
Tuulike Mölderi juhendamisel,
mille tulemusena kõik laagrilised
said maitsvalt toitlustatud.
Lõpuks pakiti laager kokku,
jagati tublimatele autasusid,
tänukirju ning langetati suvekooli
lipp. Need kolm toredat päeva
Mesipuu talus tõid igapäeva
rutiinist välja nii noored kui ka
noorsootöötajaid.
Oleme siiralt tänulikud kõigile, kes aitasid suvekooli õnnestumisele kaasa – kõik osalenud
noored, noorsootöötajad, Põlva
Maavalitsus, Kaitseliidu Põlva

malev, Põlva politseijaoskond,
Põlva Kutsenõustamiskeskus, Kanepi Vallavalitsus, Mesipuu talu ja
kõik maakonna noortekeskused.
Suvekool on üllatanud meid
endidki, et nii tore sündmus iga
korraga veel vahvamaks saab
minna.
Järgmisel suvel jälle! Põlvamaa Avatud Noortekeskuste viies
suvekool toimub kindlasti.
ANNIKA LADVA,
Suvekooli projektijuht ja Kanepi
valla ANK juhataja
Noorte Suve-Tööpäevad
Hiiumaal
28. juuni varahommikul alustasime sõitu Hiiumaale Kalda
puhketallu, kus toimusid noortekeskuste Suve-Tööpäevad ja Varaait SUVELAAT 2010. Osales üle
200 noore ja noorsootöötaja üle
Eesti. Osales ka grupp noori Saksamaalt.
Nelja päeva jooksul osalesime
aktiivselt erinevates töötubades
nagu noorteraadio, noorteTV,
muusika, pildiraamide meisterdamine, GPS orienteerumine,
foorumteater, seiklusrada, fotoseiklus jne. Noorsootöötajad osalesid samal ajal koolitusel, kuidas
juhtida meeskonda ja oma elu
ning vältida läbipõlemist ning
arutasid noorsootöö kvaliteedi
teemadel. Viidi läbi ka Eesti ANKi üldkogu.

NOORTEKLASSIS mängisid
3 võistkonda: Kuldre Kool, Spordibaas ja Kambja. Kõik võistkonnad mängisid omavahel kaks
korda läbi ja mängude tulemusel
selgus lõplik paremusjärjestus.
Esimeses mängus ehmatas Kuldre
Kool Spordibaasi tõelise saunaga, alistades viimase 10:0.
Kuldre Koolil ei olnud probleeme
ka Kambja alistamisega, selles
mängus jäi seis 10:5. Kambja ja
Spordibaasi omavahelises
kohtumises jäi peale Kambja,
seisuga 8:6. Teises ringis võttis
Spordibaas ennast kokku ja
pingelises mängus jäädi Kuldre
Koolile alla vaid 1 punktiga: 10:9.
Kambjat suutis Spordibaas aga
võita ja selle mängu seis 10:6
tähendas, et omavaheliste punktide vahega asetus paremale
kohale Spordibaas. Kuldre Kool
võitis Kambjat ja ilma ühegi
kaotuseta võitis turniiri Kuldre
Kool, teise koha sai Spordibaas ja
kolmanda Kambja.
Paremusjärjestus:
I Kuldre Kool – Kuldre – Renee
Kilter, Timo Kaasik, Eiko Roosi-

maa
II Spordibaas – Võru – Rasmus
Kolling, Karl Reismann, Artur
Kärblane, Sten Kallas.
III Kambja – Kambja – Gelvin
Palk, Rünno Appleine, Heiki
Zeigo.
MEESTE VÕISTLUSED
Meeste arvestuses osales 13 võistkonda, kellest kaks olid just
lõpetanud noorteklassis mängimise Kuldre Kool ja Spordibaas otsustasid ka meeste seas kätt
proovida. Noored osutasid meestele tõsist vastupanu ja üks neist
sai hakkama tõelise vägitükiga.
Nii nagu eelnevatel aastatel
olid ka sel korral kohale tulnud
mitmed (tänava) korvpallist tuntud
tegijad. Mehed jagati kolme
alagruppi ja igast alagrupist said
edasi kaks paremat. Paraja üllatuse
valmistasid C alagrupis Spordibaasi noored, kes suutsid lisajal
võita üht turniiri favoriiti Kanepi
vald/ Sumrost. See võit neid
kahjuks aga alagrupist edasi ei
aidanud. Sellest alagrupist võitlesid end veerandfinaali osaliselt
Kanepi ja osaliselt Tartu meestest
komplekteeritud Kanepi vald/
Sumros ning Muruhaljastus.
Turniirisüsteem oli üles ehitatud
selliselt, et A ja B alagrupi võitjad
pääsesid otse finaali, teised edasi-

Kanepi I rühma
malevasuvi
Sel suvel tegutses Kanepi I rühm
7.-20. juunil. Töötasime Mäe ja
Ala kalmistul, koolimajas, Jõksi
järve ääres, seltsimajas ja raamatukogus. Toimus väga vajalik ning
huvitav esmaabikoolitus, mille
viis läbi Riina Paat Võru Punaseristi Seltsist. Kõik koolituse läbinud said tunnistuse. Igal tööpäeval
saime süüa. Siinkohal suured
tänud Kanepi lasteaia kokkadele,
kes valmistasid igaks päevaks
väga maitsva lõuna. Söömisele
järgnes alati põnev ja lõbus huvitegevus. Toimus traditsiooniline
malevarebaste ristimine. Valisime
ka rühma parima malevlase, kelleks osutus Kaspar Siiman.

Oli super lahe malev!
MARISCALLE KÕRVEL ja
TUULI MUISTNA
Suvepäevade finaaliks oli 30.
juunil kontsert-etendus „Unistus“.
Esmalt kogunesime Kärdla linnavalitsuse juurde, kus meid
tervitas Kärdla linnapea. Edasi
liikusime rongkäiguga Kärdla
laululavale. Lisaks meie poolt
ettevalmistatud eeskavale astusid
üles Muhu- ja Hiiumaa noortebändid.
Veetsime neli meeleolukat
päeva parimas seltskonnas ning
ootame juba huviga kohtumist
järgmisel aastal!
KRISTIINA LIEBERT

Kanepi II rühma
malevasuvi
Kanepi maleva II rühm alustas
oma töönädalat 5. juulil Kanepi
kalmistuid korrastades. Paari päeva pärast töötasime gruppides:
pesime lasteaias aknaid, värvisime
kalmistu kastekanne, koristasime
noortekeskust jne. Uueks põnevaks ja samas õpetlikuks kogemuseks sai malevlastele töö vallamajas, kus meie juhendajaks oli
vallasekretär Õie Põder. Teisel

Noorte töösuvi
õpilasmalevas
Taas kord veetsid 60 noort kaks
nädalat oma suvest õpilasmalevas
töötades. Tööobjektideks sel aastal
olid kalmistud, Jõksi järve äär,
raamatukogu, vald, koolimaja
ümbrus, lasteaed, noortekeskus,
seltsimaja, maanteemuuseum jne.
Malevlased töötasid neli tundi
päevas, seejärel lõunapaus ja õhtu-

Kanepi Streetball 2010 võitis meeste
arvestuses Kanepi vald/Sumros!
Kokku võttis osa 13 võistkonda
meesteklassis ja 3 võistkonda
noorteklassis. Turniiril osales
4 meeskonda Kanepist.

poolikul järgnesid rühmadel erinevad meelelahutuslikud koosviibimised. Samuti osalesid malevalased aktiivselt perepäeva ja
rannavõrkpalliturniiri ettevalmistamisel ja läbiviimisel. Malevasuve lõpetas maakondlik kokkutulek Saarjärvel. Õpilasmalev on
suunatud noortele vanuses 13-18
aastat, eesmärgiks on töökasvatus
ning sotsiaalse kompetentsi kujundamine.

saajad kohtusid enne veerandfinaalis. A alagrupist sai otse poolfinaali alagrupi võitja ja samuti
üks turniiri favoriite Pole Kahtlustki. Sellest alagrupist sai
teisena edasi Kristallfiltreeritud, kus mängis ühe teise
pallimänguga tuntust kogunud
Mait Patrail. B alagrupist läks otse
poolfinaali alagrupi võitja Ohtlikud. Teisena sai edasi noortetiim
Kuldre Kool. Esimeses veerandfinaalmängus alistas Kanepi
vald/Sumros suhteliselt kindlalt
Kuldre Kooli 5:2 ja liikus edasi
poolfinaali, kus teda ootas Pole
kahtlustki. Teises veerandfinaalmängus alistas Kristallfiltreeritud samuti kindlalt Muruhaljastuse. Kristallfiltreerituid
ootasid poolfinaalis Põlva Ohtlikud.
Kanepi vald/Sumrose ja Pole
kahtlustki vaheline kohtumine
osutus esimesest sekundist peale
väga pingeliseks ja tegemist oli
kogu playoffi haaravaima mänguga. Kanepi vald/ Sumros
alustab, Vares on sammuke kolmese joonest kaugemal, teeb mõned petted ja paneb ilusa kaarega
kahese teele. 2:0 edu oleks pinged
maha võtnud, aga pall keeras
rõngast välja. Käib kõva vastaste
töötlemine nii verbaalselt kui

nädalal ööbisime Põlgaste koolimajas ja käisime tööl Maanteemuuseumis. Õhtuti toimusid meil
põnevad huvitegevused: rebaste
ristimine, jalgpall, võrkpall ja
palju muudki. Töine nädal lõppes
toreda ekskursiooniga Maanteemuuseumis.
Jääme põnevusega ootama
järgmist malevasuve.
HELENE LEHT
Põlvamaa Õpilasmaleva
kokkutulekul Saarjärvel
3.-4. augustil Saarjärvel toimunud
Põlvamaa Õpilasmaleva kokkutulekul osalesid edukalt Kanepi
õpilasmaleva mõlemad rühmad.
Kokkutulek oli taas kõigile põnev.
Kuigi enamus aega paistis päike,
kostitas ilmataat malevlasi enne
laagri lõpetamist ka vihmaga.
Tänavuse kokkutuleku teema oli
Põlvamaa pärimusaastast lähtuvalt „Malev ennemuistsel a´al“.
Rühmad esitasid saabumispäeval
tutvustuse ja rühmalaulu, teisel
päeval etluskava. Esimene päev
selgitas ka osavamad jantlikus
teatevõistluses: „jalgpall“ plasttopsprillidega, peapööritamine,
täpsusvisked korvi, kopsumahu
mõõtmine, paarilise transportimine, svammiga vee tassimine,
julgustükk – riietest pikima köie
sõlmimine jne. Iga kokkutulekule
saabunud rühm sai omale ka uue
liikme – näoga muna, keda nad
pidid hoidma ja armastama, igal
pool kaasas kandma, ja kõige
lõpuks ka tema elulugu malevale
tutvustama.
Õhtu ja ööaja täitsid disko,
karaoke ning nn ööpildid maleva
kokkutulekult ja rühmade tegemistest. Samuti ei
puudunud ka juba
traditsiooniks saanud ööhäire.
Kanepi malevlased osalesid
väga aktiivselt ja
olid taas edukad.

Laste suvelaager
27. juulist 30. juulini
Alustasime oma laagrit kell 11.00
kogunemisega noortekeskusesse.
Valmistasime kõik koos küpsisetordi ja tegime kaelakaardid. Pärast tegime väljas võistlusi ja
mängisime kooli staadionil rahvastepalli.
Järgmisel päeval rääkis Mari
meile pildistamisest. Käisime
Kanepis ringi ja üritasime saada
suurepäraseid pilte. Lõunaks tegime makaronisalatit. Peale sööki
õpetas Aili meid pärlitest krokodille tegema. Koos vaatasime päevase fotojahi pilte. Tuli mitmeid
väga naljakad ja originaalseid
fotosid. Kolmandal päeval sõitsime Mesipuu tallu telkima. Peale
laagri püstipanekut mängisime erinevaid mänge. Vahepealseks näksiks olid kurgikrõpsud, mis kõigile
meeldisid. Vabal ajal näitasid Tauno ja Tauri, kuidas käib muusika
miksimine. Peale lõunat alustasime draamastuudioga, meid juhendas Marju. Õppisime kuulamist
erinevaid mooduseid kasutades.
Draamastuudio ajal saatis ilmataat
tõelise äikese koos vihmaga. Enamus kolis siseruumidesse. Õhtul
grillisime ja tegime diskot.
Hommikul alustasid poisid jälle muusikaga. Sõime hommikust
ja pakkisime asjad kokku. Pidulikul laagri lõpetamisel said kõik

Laste suvelaager

Kanepi õpilasmalev

füüsiliselt, Kanepi vald/ Sumros
on hästi kaitses vastas Vares jätab
oma mehega kaks sammu vahet ja
lubab korvi alt alati aidata. Pole
kahtlustki mehed Timo Oja ja
Allan Ehte murravad mitmeid
kordi korvi alla välja, kuid korve
ei järgne ja kohtunik vilet ei puhu.
Mehed keevad üle, vaieldakse
kohtunike ja vastasmängijatega.
Punktid on visad tulema ja
vaikselt hakkab vigade arv kasvama. Kanepi vald/ Sumros teeb
väikese vahe sisse. Pole kahtlustki mängib Raul Sinisalu peale,
kes toob ka esimesel korral kastanid tulest välja, vahe minimaalne. Kanepi vald/ Sumros
saab kaks punkti vabavisetest ja
lisaks ühe Varese läbimurdest.
Vares töötleb vastaseid, küünarnukid käivad kõrgelt. Pole Kahtlustki mängib taas Sinisalu peale,
seekord kastanid peidus, hoopis
Timo Oja võtab mängu enda
peale. Vigade arv on täis ja Pole
kahtlustki on sunnitud vahetama.
Pole kahtlustki võtab kaitses
tihedalt, ridamisi saadakse vigu.
Allan Ehte teeb vea, mis tähendab,
et üks mees peab platsilt lahkuma,
jätkatakse kahekesi. Sellest
hoolimata suudab Timo Oja viimastel sekunditel teha läbimurde
ja korvi – deja vu eelmise aasta
finaalist – lisaaeg. Ühe tasavägise
mängu noorte Spordibaasi vastu
Kanepi vald/Sumros lisaajal
kaotas... Lisaajal käivad Kanepi
vald/ Sumrose mehed vabaviskejoonel, kuid ei suuda vis-

Kiituskirjaga lõpetasid Heili
Aavola, Merit Rammul ja
Laura Saunamets. „4“ ja
„5“-le õppisid: Maris Haavapu, Jaan Jalas, Monika
Kattai, Lorely Kõrvel, Ketlin
Linder, Carlos-Mathiav Vaher, Kadri Kalve, Keitlin
Kõoleht, Riin Liin ja Kristiina Roht. (KT)

keid realiseerida. Pole Kahtlustki ei suuda hoiduda viga
tegemast ja viimane viga annab
reeglite järgi võidu vastasmeeskonnale. Lõppseis 8:7 Kanepi
vald/ Sumrosele.
Teises poolfinaalikohtumises
pidid Ohtlikud tunnistama
Kristallfiltreeritute paremust.
Patrail teeb korvi all tööd, Jonas
Põlluveer teeb kiireid läbimurdeid
korvi alla, hea söödumäng, rabatakse kõvasti kaitses. Ohtlike
kombinatsioon, mida korra või
kaks mängus proovitakse, ei too
edu. 7:4 Kristallfiltreeritutele.
Kolmanda koha välja selgitamiseks võtsid mõõtu Pole
Kahtlustki ja Ohtlikud. Pole
Kahtluskti mehed olid poolfinaalmängu kaotusest nii löödud,
et ei suutnud ohtlike vastu ennast
enam kokku võtta. Ehte murrab
läbi, mängib kõigist mööda, kuid
pall ei kuku korvi. Mehed on
liimist lahti, palju on omavahel
rääkimist, Ehte saab tehnilise.
Nüüd töötab ka Ohtlikel lihtne
selgeks õpitud kombinatsioon, mis
lööb Pole kahtlustki meeste kirstu
viimase naela. Pole Kahtlustki
mehed vahetavad omavahel
tarkuseteri ja mehed üritavad veel
korra ennast kokku võtta. Mängu
lõpus avaneb neil võimalus viigistamiseks, aga viskele ei jõuta. Seis
6:4 Ohtlikele.
Finaalmäng Kanepi vald/
Sumros ja Kristallfiltreeritud
vahel kujunes korvidevaeseks.
Kohe mängu alguses võtavad

endale mitu tänukirja ja plaadi
kõigi laagri jooksul tehtud piltidega.
Muidugi ei saa ka unustada et
meie laager oli lausa rahvusvaheline. Nimelt oli meil ka üks
vene poiss laagris, kellele me koos
eesti keelt õpetasime.
See oli üks parimatest laagritest, kus ma käinud olen. Loodan,
et järgmisel aastal tuleb ka selline
laager.
ANGELA KORELA
Vares ja Patrail koha sisse vasakule
nurka kolmese joone taha ja pikaks
ajaks sinna jäädaksegi. Omavahel
vahetatakse vaid kohad ja nii mitu
rünnakut järjest. Nähes, et meeskonnakaaslastel söödumäng ei
suju ja nende nurgas passimine ei
tule kasuks, hakkab Vares lõpuks
ka ründama ja Patrail ei jää võlgu.
Patrail proovib rünnakul ära teha,
kuid see ei õnnestu. Veelkord võtab
enda peale, kuid kaitse on tihedalt
vastas, söödab välja ja vangutab
pead. Kanepi vald/ Sumros rabab
kaitses kõvasti, ka Jonas Põlluveere läbimurded ei kanna vilja ja
Kanepi vald/ Sumros libiseb eest.
Lõppseis 5:3 Kanepi vald/
Sumrosele.
Turniiri parimaks mängijaks
tunnistati teistest rohkem silma
paistnud Jonas Põlluveer meeskonnast Kristallfiltreeritud.
Foto: Aino Mõttus

Põlvamaa noored said
kokku Mesipuu talus
Põlvamaa noortekeskuste Suvekool toimus 10.-12. augustil Kanepi vallas Mesipuu talus. Kokku oli
tulnud üle 100 noore ja noorsootöö
tegija üle maakonna. Kohal olid
kõigi aktiivselt Põlvamaal tegutsevate noortekeskuste esindused:
Värska, Veriora, Räpina, VastseKuuste, Ahja, Valgjärve, Kanepi,
Põlva linna ja Põlva valla omad.
Avamisele tulid noori tervitama Kanepi vallavanem Aivar
Luts, Laheda vallavanem Sirje
Tobreluts, Põlva maavanem Priit
Sibul, Riigikogu liige Urmas
Klaas, Põlva Maavalitsuse noorsootöö peaspetsialist Talis Tobreluts, Eesti ANK tegevjuht Heli
Erik, Mesipuu talu perenaine Maie
Krukov ja maakonna noorsootöötajad.
Suvekool oli motivatsiooniüritus ja ühisüritus noortekeskustele, mille raames liideti
mitu head eesmärki: omavaheline
kokkusaamine, arendavad tegevused nii noortele kui ka noorsootöötajatele. Propageerisime tervislikke eluviise, meeskonnatööd,
tugevdasime koostööd noorte,
noorsootöötajate ja noortekeskuste vahel, pakkusime meelelahutust turvalises ning noortele
sobivas keskkonnas.

VABANDUS. Juunikuu ajalehest olid välja jäänud 2. klassi
tublimad õppijad. Siin nad on:

Paremusjärjestus:
I Kanepi vald/Sumros – Kanepi/Tartu – Helikar Haabma, Helari
Haabma, Kristjan Karm, Veljo
Vares
II Kristallfiltreeritud – Põlva –
Mait Patrail, Egon Kasuk, Erik
Põlluveer, Jonas Põlluveer
III Ohtlikud – Põlva – Erkki
Mäeorg, Elari Asi, Mairo Padar,
Mait Pihlapuu
IV Pole Kahtlustki – Tartu/ Kanepi
– Timo Oja, Sven Kukemelk, Allan
Ehte, Raul Sinisalu
MARTIN LUTS ja
AIGAR RAUDNAGEL

4 Kanepi Teataja
Vastsündinud vallakodanikud

Elu on lindude tiibade rutt, elu on kirev kui muinasjutt,
elu on suvine sosistav öö, elu on võitlus ja väsitav töö.
Selleks: killuke päikest, killuke tuult, alati õnne – nii väikest kui suurt!

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

SEPTEMBER
98
Hilda Kobakene
Piigandi küla
97
Hilda Ruus
Põlgaste küla
91
Helje Ehasalu
Heisri küla
87
Aini-Megate Asi
Hurmi küla
86
Laine Plado
Piigandi küla
85
Voldemar Haugas
Kanepi alevik
Meeta Leidar
Karste küla
Hilja Eespäev
Karste küla
84
Edgar Ladva
Kooraste küla

83
Arnold Rull
Peetrimõisa küla
Ellen Vallimäe
Hurmi küla
Helja Sool
Jõgehara küla
82
Erich Hani
Kaagvere küla
81
Eha Pettai
Kanepi alevik
Helju Pilt
Kanepi alevik
Linda Puusepp
Põlgaste küla
Helga Pant
Erastvere küla
80
Eha Parras
Põlgaste küla
75
Lembit Liin
Kaagvere küla

Helju Kõrran
Jõgehara küla
Eha Tiivoja
Erastvere küla
Maimu Ziugmann
Soodoma küla
70
Jüri-Mati Hanni
Sõreste küla
Ülo Paju
Põlgaste küla
Lille Kälvijainen
Kanepi alevik
OKTOOBER
92
Elsbeth Sikk
Soodoma küla
Georg Tiisler
Kanepi alevik
86
Aino Sohar
Põlgaste küla
84
Hilja Sool
Jõgehara küla

Kirsi Kokk Erastvere küla
Adele Paistu Kanepi alevik
83
Daisy Pokk
Kaagna küla
81
Uno Kutti
Soodoma küla
Virve Pettai
Kaagvere küla
Endla Sarapuu
Erastvere küla
Asta Luts
Koigera küla
75
Leonhard Sreiberg
Hurmi küla
Ella Rämson
Soodoma küla
Vambola Allas
Peetrimõisa küla
Linda Allas
Soodoma küla
70
Linda Ehte
Kanepi alevik

Tugevat tervist ja jõudu kõikidele sünnipäevalistele!
Soovivad Kanepi vallavolikogu ja vallavalitsus.

Õnnitleme Asta Puru
Asta Puru alustas kultuuritöötajana 17 aastat
tagasi Põlgastes. Asta on seda tööd teinud suure
pühendumisega. Ka Kanepi laulupidudel, kodukandipäevadel on Asta olnud alati korraldustoimkonnas ja oma ideid välja pakkunud. Ta teeb
koostööd külaseltsidega Põlgastes ja Soodomal.
Ringijuhid ja taidlejad iseloomustavad Astat
kui väga head suhtlejat, kes teeb oma tööd
südamega, tal jätkub kindlat sõna ja meelt oma

mõtteid teoks teha.
Teda iseloomustatakse kui ideaalset kultuuritöötajat. Asta korraldatud üritused on väga
hästi läbi mõeldud ja mõjuvad koduselt. Asta on
väga hea meeskonnatöötaja, kuulab teisi ja
oskab õigel ajal öelda oma arvamuse.
Õnnitleme 60. sünnipäeva puhul!

11.III 1925 - 30. VII 2010
maaparanduse ja metsandusealuseid ja põllumajanduslike
ettevõtete ökonoomika organiseerimist ühes arvepidamise
alustega. Õpetajaks oli ta neli
aastat, kuid teda tõmbas rohkem
tootmisse ja 1959. a. kevadel
valitigi ta Põlvamaa Külvaja
kolhoosi esimeheks. Ma olen
õnnelik, et võtsin vastu tema
ettepaneku siia tööle tulekuks.
Rahva poolt võeti Harald kiiresti
omaks. Tootmise laiendamiseks
hakati ehitama sigalaid, lüpsikarjalautu, kuivateid, 1961.
aastal mindi üle garanteeritud
rahapalgale. Ta leidis, et põllutööde kõrval ei tohi unustada ka
vaba aja veetmist. Tema juhendamisel ehitati Laurioru estraadilava, muretseti puhkpillid
ja ta ise mängis orkestris. 19701986. aastail töötas ta ühinenud
"Külvaja" ja "Kalevipoeg" kolhoosidest moodustunud "Kalevi" kolhoosi esimehena. Kuna
Harald oli suur loodussõber, siis
kolhoosi 20. sünnipäevaks istutati Hurmi park. Pensionieaski
jätkas ta kolhoosis haljastusagronoomina. Tema ajal ehitati
palju, paranesid töö ja elutingimused. Laurioru laululava
ehitati suuremaks ja kaasaegsemaks. Seal toimus Eesti
Looduskaitse Seltsi kokkutulek.
Kalevi kolhoos korraldas ka
vabariikliku fotograafide kokkutuleku ja andis välja esimese
vabariikliku fotopreemia. Mõnusaks kohaks sai Hurmi järve

MÄLESTAME
Avo Pann
22.05.1958-13.06.2010
Koigera küla
Asta Krigulson
19.03.1935-26.06.2010
Hurmi küla
Andres Pihlak
29.12.1956-28.06.2010
Soodoma küla

Natalja Mõttus
09.04.1929-06.07.2010
Närapää küla
Eero Tsahkna
27.06.1933-11.07.2010
Sõreste küla
Õie-Elfriede Tina
10.02.1923-13.07.2010
Jõgehara küla
Elmo Lok
25.04.1941-18.07.2010
Magari küla

Kanepi Teataja

Juba teist aastat toimuv Kooraste
aiamuusika kontsert on tore elamus. Suuri, üleriigilisi üritusi,
tuure ja tähti liigub Eestis suvel
palju. Kes jõuaks neid kõiki
külastada ja nende eest maksta?
Seda enam omavad väärtust
kohalikul algatusel toimuvad
üritused, kus külarahvas ise teeb,
ja ise naudib. Kooraste mõisapargis toimuv aiamuusika on
just niisugune „oma küla“ üritus.
Esinejad on enamasti Koorastega seotud inimesed. Pariisis
elav, aga Koorastes aastakümneid suvitanud Miroslaw Roussine on siia toonud noorte viiuldajate esinduse. Viiuldajad tulevad Pariisist Kitselaane talu
stuudiosse harjutama ja annavad
siin ka kontserdi. Lisaks esinevad Põlva ja Võru viiulinoored,
kes saavad siin esimesi erialaseid kontakte välismaa samaealistega. Möödunud aastal oli
teine esineja üle kümne aasta

FOTONÄITUS
Heino Prosti erakogust
"Masinatele pühendatud
aastad".
Näitust on võimalik külastada kuni
24. septembrini raamatukogu
lahtioleku aegadel.

Kooraste Aiamuusika

Koorastes suvitanud Kärt Tomingas. Mitmed tema laulud on
Koorastes sündinud! Sellel aastal esines Aiamuusikal Põlvamaalt pärit muusik Jaan Sööt,
kes on Kooraste järvedel kalastanud juba aastakümneid. Mõnedki tema püütud angerjad on
väärikalt Kooraste mitteametlikus edetabelis. Temalgi on
mõned laulud siin loodud.
Urmas ja Kristel Kiviranna
ning nende pere eestvedamisel
toimuv üritus on kujunemas

traditsiooniks. Järgmisel aastal
on oluliseks tähtpäevaks 500
aasta möödumine Kooraste
esmamainimisest. Meie küla on
palju vanem kui paljud maailma
miljonilinnad. Hajaasustus ja
rahulik meel aitavad meil selles
kiires maailmas endaks jääda.
Seekordne kontsert oli ka
heategevuslik. Põlvamaa noorte
sportlaste toetuseks annetati
märkimisväärne summa
REIN AHAS,
Kooraste suvitaja aastast 1996

Foto Ülle Sillamäe

Valla haridus-, kultuuri- ja noorsootöö komisjon

HARALD TRUIJA

Harald Truija sündis põllumehe
pojana Võrumaal Vastseliina
vallas 11. märtsil 1925 ja jäi esiisade valitud teele truuks elu
lõpuni.
Kooliteed alustas Loosi 6 kl
algkoolis ja jätkas Väimela
Põllutöökeskkoolis. Edasi läks
ta õppima põllumajandust Tartu
ülikooli, mille lõpetas 1949.
aastal kvalifitseeritud agronoomina. Oma esimesele töökohale
suunati ta Mooste sovhoosi
agronoomiks, aastail 1950-1954
töötas ta Mooste sovhoosi direktorina, 1954-1955 oli Viljandimaal Kõrgemäe sovhoosi direktoriks. 1955 aasta sügisest hakkas ta koolitama noori agronoome Jäneda Põllumajandustehnikumis. Mina tunnengi Haraldit
1955. a. sügisest, kui läksin 14aastase poisina Jänedale agronoomiat õppima. Ta oli meile
suureks eeskujuks, sest tal olid
praktilised töökogemused. Ta
õpetas meile põllumajandusliku

Õnnitleme vanemaid!

Põlgaste raamatukogus

FOTO Urmas Kivirand

Õnnitleme eakaid sünnipäevalapsi!

äärde ehitatud Hurmi puhkebaas. Kolhoosielust valmis
kroonikafilm. Pensionärina
hakkas ta kirjutama kroonikat.
Materjali kogumise ajal tahtis
kokku panna ainult Kalevi
kolhoosi kroonikat, kuid siis
jaotas materjali 3 ossa, neist
kõige enne valmis kollektiviseerimise algusest ja väikeste
kolhooside tööst kuni ühinenud
kolhoosini, see ongi kroonikaraamatu "Ajad ja inimesed" II
osa, mis sai kaante vahele 1988.
a. I osa käsitles ajaloolisi sündmusi kaugemast minevikust ja
III osa Kalevi kolhoosi tegemisi
ja saavutusi.
Mitmeid aastaid oli ta valitud
rajooni- ja külanõukogu saadikuks, oli Kanepi vallavolikogu
aseesimees.
Harald on kogu oma elu
pühendanud maaelu edendamisele. Põllumajanduse reformimise käigus tekkisid talud.
Talude abistamiseks moodustati
tema initsiatiivil Põlgaste Masinakasutajate Ühistu, 1999. a.
loodi Põlgaste Maaelu Selts ja
ehitati uus Põlgaste laululava,
kus just tema surmapäeval toimus endise Kalevi kolhoosi
rahva kokkutulek, kuid Harald
enam kohale tulla ei saanud.
Lahkus põllumees, kes hoolis
meie maast ja inimestest.
JÜRI LÄLL.
tema õpilane ja töökaaslane

Guido Plado
16.08.1950-22.07.2010
Piigandi küla
Harald Truija
11.03.1925-30.07.2010
Põlgaste küla
Ever Kaptein
11.06.1932-02.08.2010
Erastvere küla
Kalev Kirss
02.12.1951-06.08.2010
Kanepi alevik

Jaanitulel Kaera-Jaani
ühistantsimine
Hei, tantsusõbrad!
Kanepi Seltsimajas alustab tööd seltskonnatantsu ring. Juhendaja
Ester Tamm. Kes tunneb, et tahab meelde tuletada või õppida
rumbaruutu, fokstrotti ja teisi peotantse, pane ennast aegsasti kirja.
Registreerimine on kas meiliaadressil seltsimaja@kanepi.ee või
telefonil 5561 2427. Tantsupartner on muidugi hea, aga ka üksinda
võib tulla, sest esimesed korrad on õpetajal plaanis teha ühistunnid
lihtsalt tantsusammude õppimiseks.
Ühe tunni hind on 10 krooni. Niisiis – tantsukingad jalga ja
seltsimajja! Esimene kokkusaamine toimub 20. septembril kell
18.30.
Sündmused Kanepi Seltsimajas
27. augustil kell 20 Jõksi järve ääres disko. Halva ilma korral toimub
pidu seltsimajas. Pääse 35 krooni.
14. septembril kell 18.00 Kanepi Seltsimajas Kanepi seltside,
seltsingute, MTÜ-de ümarlaud. Teema: „Ühtne Kanepi vald“.
15. septembril kell 12.00 looduskaitsealane õppepäev, ekskursioon
Jaan Tiivoja juhtimisel Tilleorgu ja loodusväärtuslikesse paikadesse.
1. oktoobril kell 20.00 Kanepi Seltsimajas hooaja avapidu. Esinevad
Voldemar Kuslap ja ansambel Vana Kallim. Laudade broneerimine
tel 5561 2427. Pilet eelmüügist 75 krooni, kohapeal 100 krooni.
3. oktoobril kell 13.00 eakate päeva tähistamine Kanepi Seltsimajas. Bussiring kell 12.00 Kooraste-Kaagvere-Karste-Kanepi.
Põlgaste kultuurikava
Septembris puhkusel. Ringid alustavad oktoobris
Sügishooaja avaüritus 15. oktoobril kell 21.00 tantsuõhtu ansambliga Naabri Valve.
AITAN müüa, osta, üürida,
vahetada, vormistada - maja,
maad, korterit.
Info tel 56 979 000.
Maakler Eve

Ostan remontivajava
ekskavaatori ja roomiktraktori buldooseriga.
Pakkuda võib ka teisi vene
päritolu masinaid, seadmeid
ja haakeriistu. Tel 507 8478,
heino@ruumen.ee

Kanepi Vallavolikogu istung 19. augustil
Päevakorras:
1. Valla arengukava läbivaatamine – ettekandja Enn Ruusmaa
2. Vee- ja kanalisatsiooni arengukava vastuvõtmine – ettekandjad
vallavanem Aivar Luts ja arendusnõunik Enn Ruusmaa
3. Kanepi kaugtöö keskuse rajamisest– ettekandja arendusnõunik
Enn Ruusmaa
4. Niidu 20 ja Niidu 22 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine,
5. Jooksvad küsimused.
Järgmine Kanepi Vallavolikogu istung toimub neljapäeval,
23.septembril 2010 kell 15 vallamajas Turu 2, Kanepi alevik.
Volikogu istungi materjalidega on võimalik tutvuda valla raamatukogudes,
valla kantseleis ja valla kodulehel dokumendiregistris www.kanepi.ee

Kanepi kiriku
200. juubelinädal
Kolmapäeval, 25. augustil
- PALVEPÄEV.
kell 9 hommikupalvus
kell 12 keskpäevapalvus
kell 18 õhtupalvus
kell 23 valguse palve
Kõik palvesoovid ja
palvelised on oodatud!
Neljapäeval, 26. augustil LASTEPÄEV.
kell 12 ringkäik kirikus
kell 13 joonistame Kanepi
kirikut
kell 14 tegevused lastele
kell 16 päeva lõpetamine
Lapsed võivad tulla
iseseivalt ja ka koos
vanematega!
Reedel, 27. augustil kell 18 ühislaulmine
kirikus. Kõik on oodatud
üheskoos laulma
kirikulauluraamatu ja
noortelauliku laule.
Pühapäeval, 29. augustil
kell 10.30 pidulik jumalateenistus.
Teenib peapiiskop
emeritus Kuno Pajula,
koguduse lauljad.
Pühitsetakse koguduse
lipp. Teenistuse järel
kirikukohv aias.
KIRIKU UKSED ON
AVATUD KÕIGILE!
TULE KINDLASTI,
KUI ÜKSI EI SÖANDA VÕTA SÕBER KAASA!

Kanepi vallavalitsuse ja volikogu ajaleht. Toimetuse aadress: Turu 2, Kanepi, 63101 Põlvamaa. Järgmine KT ilmub oktoobris.
Koostaja: Tiiu Leppikus, tel 797 6312, 797 6323, kanepi.teataja@gmail.com. Palun kaastööd ja kõik teated hiljemalt 15. oktoobriks vallamajja või e-postile. Tänan kõiki
kaastööde eest! Vallavalitsuse ja volikogu teated: Õie Põder, sünnipäevad, sünnid ja mälestamised: Heli Kakk. Küljendaja: Mall Sermand. Trükk: Paar trükikoda Tartus.

