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Hea vallarahvas!

Õnnitleme kõiki Eesti Vabariigi taasiseseisvumise 20.aastapäeva puhul!
foto: Merike Luts

Lillede ja pärgade asetamine Vabadussõjas langenute mälestussamba juures 20.augustil kell 9. Kanepi Vallavolikogu ja Vallavalitsus

XI Koolinoorte
Laulu- ja Tantsupidu
Noortekeskuse
rahvatantsijad
Noorte segarühma teine hooaeg lõppes XI
Koolinoorte Laulu- ja Tantsupeoga Tallinnas.
Möödunud hooaeg oli töine, aga ääretult
lõbus ja kõigi kümnete vigastuste kiuste
jõudsime siiski lõpuks ka edukalt tantsupeole. Meist on saanud selle ajaga tõeline
rahvatantsurühm – trenni ei karda, nalja
saab alati ja sõpradest-rühmakaaslastest
hoolitakse. Ma ei ole veel kunagi käinud
tantsupeol nii korraliku rühmaga!
Aitäh, teile Heidi, Janar, Jane, Henri,
Sixtina, Mattias, Kerli, Tarmo, Kätlin,
Gerald, Lisanne, Helika, Chris, Helene,
Hans, et te kogu aasta nii hoolsalt proovides
käisite! Aitäh, Meelis ja Rain, et te aeg-ajalt
meid oma seltskonnaga rõõmutasite! Aitäh,
Teet ja Ahto, et te meiega just kõige magusamaks ajaks ühinesite ja rühmale nii palju
juurde andsite!

Kanepi Gümnaasiumi 7.-9.klasside neidude rahvatantsurühm
õpetaja Ester Tamme juhendamisel.

Mudilaskooriga laulupeol
Kanepi Gümnaasiumi mudilaskoor oli koos õpetajate Piia Jõksi ja Karin
Buhvestoviga kaks päeva Tallinnas. Laupäeva varahommikul sõitsime
pealinna poole. Meie koduks sai Lasnamäe Gümnaasium, kuhu panime
oma asjad, seal sõime hommiku- ja õhtusöögi.
Lauluproov toimus kuuma päikese käes, kõigil olid veepudelid kaasas
ja me pidasime vapralt vastu. Meiega koos oli laulukaare all 8640
mudilaskooride lauljat. Õhtupoolikul peale proovi käisime mere ääres,
loomaaias ja vaatasime tantsupidu.
Pühapäeval toimus rongkäik. Kogunesime oma alguskohta, kus olid ka

Kanepi Gümnaasiumi mudilaskoor õpetaja Piia Jõksi juhendamisel.

foto: Merike Luts

foto: Merike Luts

Tantsurühma juhendajad
MARI ja ANNIKA,
Kanepi valla Noortekeskus

foto: Teet Tali

Täname Eesti Kultuurkapitali Põlvamaa
ekspertgruppi ja Rahvakultuuri Sihtkapitali,
kelle toel saime soetada rühmale Kanepi
kihelkonna rahvarõivad.
Sügisest läheb tantsurühma tegevus täie
hooga edasi, ootamas on Soome-Eesti
tantsupidu, noortekeskuse juubelitunnustusüritus, tantsulaagrid- ja päevad, maakonna tantsupeod ja mitmed teised vahvad
esinemised!
Sügisest ootame rühma uusi tantsijaid!

Vallavanema veerg

meie kooli direktor, vallavanem, neidude rühma tantsijad õpetaja Ester
Tammega ja noortekeskuse tantsurühm.
Meil oli oma kooli lipp ja plakatid kooli ja rühmade nimedega
Meile öeldi, et rongkäik on viis kilomeetrit pikk, kuid see ei tundunudki
nii pikk, sest meile lehvitati ja oli väga tore läbi linna Lauluväljakule
kõndida. Oli ikka väga-väga palju rahvast.
Laulupidu kestis peaaegu terve päeva. Meie laulsime algul kuus laulu ja
siis kuulasime teiste esinemist. Koju jõudsime peale südaööd. Mudilaskooris on tore laulda, me oleme saanud ka koolis palju aktustel esineda.
Õpetaja Piia Jõks ütles, et meie laulud olid rasked, aga me tegime palju
proove. Meie laulud olid väga ilusad. Aitäh õpetaja Piiale, kes meiega nii
palju vaeva on näinud.
LINDA REKKER

Suvi algas koolilõpuaktustega.
27 noort said gümnaasiumi lõputunnistuse oma kodukoolist, neist
neli olid välja teeninud medalid.
See oli suurepärane lend aktiivseid noori inimesi. Põhikooli
lõputunnistuse said 25 lõpetajat,
kellel on võimalus haridusteed
jätkata Kanepis. Usun, et noorte
tehtud valikud edasiõppimiseks
on parimad ja nad ei unusta
tulevikuski kodukohta. Meie
noored on näidanud, et nad on
olnud tublid nii õppimises kui
aktiivsed vaba aja aja tegevustes.
Oli uhke tunne marssida koos
nendega koolinoorte laulu- ja
tantsupeo rongkäigus ja vaadata
suurejoonelist etendust. Kogu
see ilus laulu- ja tantsuetendus
nõudis palju tunde harjutamist,
kindlasti kujundas kohusetunnet
ja tööharjumusi. Tööharjumused
omandatakse noorest east ja
oleme valla poolt esimeseks
töökohaks pakkunud töötamist
õpilasmalevas, nii ka sellel
aastal. 60 noort malevlast töötavad Kanepi kalmistutel ja
pargis kõnniteede korrastamisel.
Vallavalitsuselgi on töine
suvi, saime rahastuse mitmele
veemajanduse korrastamise projektile. Kanepi alevikus Tehnika,
Nurme, Niidu ja Lille tänava
piirkonna elanikud saavad uue
vee- ja kanalisatsioonitorustiku
veel selle aasta lõpuks või hiljemalt järgmise aasta kevadeks.
Selle aasta sees peab valmima
Põlgaste küla vee- ja kanalisatsioonitööde projekt ja siis saab
edasi taotleda erinevatest fondidest tööde teostamiseks raha. Ka
Kanepi lasteaia puurkaevu renoveerimine ei seisa enam raha
taga, vaid teeme ära sellel aastal.
Veel sellel sügisel saab tänavavalgustuse Niidu tänav.
Volikogu juunikuus puhkas,
enne seda võeti vastu otsus, et
alates 1. septembrist toimub jälle
lasteaedades laste tasuta toitlustamine, selleks eraldati eelarvest
raha. Põlgaste lasteaed saab
juurde ühe rühma, mis võimaldab
võtta lastehoidu 15 last ning
töökoha saavad kaks inimest.
Kanepi lasteaias remondime
suvel ühe rühma ruumid hasartmängumaksu nõukogu kaasabil.
Suvi on puhkamiseks parim
aeg, ka külapidude ja kokkutulekute korraldamiseks, need
toimuvad nii Põlgastes, Soodomal, Koorastes ja mujalgi. Suurejoonelisemaks kujuneb sellel
suvel meie vallas Kooraste esmamainimise 500. aastapäeva tähistamine, kus külarahva osavõtul
paigaldati mälestuskivi, pandi
kokku raamat ja seltsimaja näitering koos segakooriga etendavad Jan Rahmani kirjutatud
kohalikel juhtumistel põhinevat
näitemängu.
Mitmendat aastat korraldab
noortekeskus perepäeva, seekordsel üritusel on palju erinevaid tegevusi töötubades igas
vanuses pereliikmetele.
Aktiivset suve kõigile!
AIVAR LUTS,
vallavanem
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Statistikaamet hakkab
rahvaloenduseks töötajaid otsima
2011. aasta rahva ja eluruumide loenduse tööst
huvitatud inimesed saavad
end Statistikaameti veebilehel registreerida, et
nendega saaks töökonkursi
väljakuulutamisel ühendust võtta. Suuremahulised
värbamiskonkursid kuulutatakse välja sügisel.
„Rahvaloenduse läbiviimiseks plaanime järkjärgult
palgata üle 2400 inimese ja
Eesti oludes on tegemist väga
suuremahulise värbamisega.
Seepärast alustamegi juba

varem loendustööst huvitatud inimeste kontaktide
kogumist, et töökonkursi
väljakuulutamisel saaks nendega otse ühendust võtta,”
rääkis 2011. aasta rahva ja
eluruumide loenduse (REL
2011) personalijuht Palmi
Lindjärv.
Huvi töötada rahvaloendusel piirkonnajuhi, rahvaloendaja või andmetöötluse operaatorina saab registreerida www.REL2011.
ee rubriigis „Vabad töökohad”. Veebivormil saab märkida huvipakkuva töökoha,
tööpiirkonna ja enda kontaktandme d . K o nkursi v ä l ja k uuluta m is el s aa d et akse
registreerunutele e-posti teel

Valla ametnike puhkused
Abivallavanem Olev Pärna
Sotsiaalnõunik Tiia Urm
Arendusnõunik Enn Ruusmaa
Vallavanem Aivar Luts
Raamatupidaja Maire Kivi
Sekretär-asjaajaja Heli Kakk
Maanõunik Aare Plato
Finantsist Ülle Kallas
MA Karjäär juhataja
Vello Saarman
Jurist Laine Kool
Vallasekretär Õie Põder
Raamatupidaja Maire Kivi
Maanõunik Aare Plato
Sotsiaalnõunik Tiia Urm
Vet.arst Ljubomir Vassilko

20.06 - 24.07
27.06 - 15.07
25.06 - 22.07
26.07 - 19.08
09.07 - 31.07
01.07 - 30.07
09.07 - 31.07
01.07 - 24.07
01.07 - 28.07
01.07 - 17.08
01.08 - 31.08
08.08 - 23.08
06.08 - 18.08
01.08 - 19.08
01.08 - 26.08

RAAMATUKOGU SUVEL
Avatud juulikuus 12., 19., 26.juulil kell 9.00-16.00
Heli Adamson on puhkusel 4. juulist kuni 3 augustini

meeldetuletus.
Kokku on Statistikaametil REL 2011 läbiviimiseks
erinevateks tööperioodideks
plaanis värvata üle 2400
inimese: 2200 rahvaloendajat (sh 200 ooteajal loendajat), 132 piirkonnajuhti, 15
ringkonnajuhti ja 90 andmetöötluse operaatorit. Kõik
tööpakkumised avaldatakse
www.REL2011.ee, samast
leiab ka ametikohtade lühikirjeldused ja esitatavad
nõuded.
Eestis toimub rahvaloendus tänavu 31. detsembrist järgmise aasta 31. märtsini. Esimese kuu jooksul
(31.12.2011-31.01.2012) toimub elektrooniline rahvaloendus ehk e-loendus, kus
Eesti alalised elanikud saavad vastata küsimustikule
internetis. Neid, kes e-loendusel ei osale, külastavad
perioodil 16. veebruar - 31.
märts 2012 rahvaloendajad.
2011. aastal toimub rahvaloendus Eesti alal üheteistkümnendat korda. Varasemad loendused on toimunud 1881., 1897., 1922.,
1934., 1941., 1959., 1970.,
1979., 1989. ja 2000. aastal.
Aastatel 2010 ja 2011 toimuvad rahva ja eluruumide
loendused enamikes maailma
riikides.
Lisainfo:
PALMI LINDJÄRV,
REL 2011 personalijuht,
e-post:
palmi.lindjarv@stat.ee,
tel 625 9119

Eesti lipu kasutamise kord
Eesti lipp kuulub meile
kõigile ning seepärast ei ole
ükskõik, kuidas seda kasutatakse. Eesti lipu kasutamise põhimõtted ja üldnormid on Riigikogu sätestanud seadusega. Õigusaktiga kehtestatud Eesti
lipu kasutamise korra järgimine väärtustab, lihtsustab ja ühtlustab sinimustvalge lipu kasutamist. Samas ei ole need reeglid
mõeldud piirama Eesti lipu
kasutamist.
Hiljuti pöördus üks vallaasutus Riigikantselei poole
küsimusega, kas erakorralisel lipupäeval võib lipu
heisata ka hiljem korras ettenähtud ajast. Nimelt oli
Riigikantselei edastanud kõikidele riigi- ja kohaliku
omavalitsuse asutustele erakorralise lipupäeva teate,
milles märkisime ära lippude
heiskamise aja. Vastav teade
jõudis aga asutuse lipuheiskajani peale teates märgitud aega. Mida sellisel
puhul teha? Kas heisata lipp
peale lippude üldist heiskamisaega või jätta lipp heiskamata?
Lipu heiskamise mõte
Eesti lipu heiskamisega anname teada oma isiklikest
rõõmu- ja kurbusepäevadest,
samuti ühisest väärtuspildist
ja minevikukogemusest.
Näiteks heiskame sinimustvalged lipud pulmade, sünnipäevade, suguvõsakokkutulekute puhul – sellega teavitame oma kodukanti perekondlikest sündmustest.
Lipu heiskamisel leinalipuna

väljendame kaastunnet. Aga
näiteks vabariigi aastapäeval
või emadepäeval heiskame
lipud ühtsustunde väljendamiseks: meile kõigile on
oluline Eesti Vabariik, selle
väljakuulutamine ja selle
põhiseaduslikud väärtused.
Lühidalt: Eesti lipu heiskamisega väljendame meile
olulisi tundeid, sõnumeid ja
mõtteid.
Reeglid lihtsustavad
lipu kasutamist
Eesti lipu kasutamise korra
sätestab seadus. Täpsemaid
suuniseid Eesti lipu igapäevaseks kasutamiseks annab hea tava, milles on
selgitatud lipu kasutamise
niinimetatud ideaaljuhte.
Ikka selleks, et teada, kuhu
poole püüelda ja millest
eeskuju võtta. Tava arvestab
ka rahvusvaheliselt ja ajalooliselt välja kujunenud
lippude kasutamise traditsioonidega. Kuid ei seadus
ega hea tava anna vastuseid
kõikidele lipu kasutamise
üksikküsimuste kohta. Seepärast tulebki appi võtta ka
terve mõistus.
Eesti lipud heisatakse

üldjuhul päikesetõusul või
kell kaheksa. Kuid näiteks
suguvõsa kokkutulekul on
paslik lipp heisata hoopis
kokkutuleku alguses. Seadus
ega hea tava ei kõnele sellest
midagi.
Järeldus
Eesti lipu heiskamisel on
kokku lepitud üldistes reeglites. Reeglite eesmärgiks on
väärtustada ja lihtsustada lipu
kasutamist, mitte aga pärssida seda. Kui neist kokkulepitud reeglitest ei ole võimalik kinni pidada, siis tasub
lipp ikkagi heisata. Näiteks
kui lipud heisatakse lipupäeva hommikul kella kaheksaks, aga teie saate lipu heisata alles kella üheksaks, siis
on korrektne, et heiskate lipu
kell üheksa ehk esimesel
võimalusel. Sest oluline ei ole
ju lipu heiskamise täpne aeg
vaid lipuheiskamine ise ja
sellega väljendatav mõte.
Oluline on veel, et lipp oleks
puhas ja terve ning lipuvardale või -mastile sobiva
suurusega.
GERT UIBOAED,
Riigikantselei sümboolikanõunik

Eesti lipu kasutamise meelespea
 Igaüks võib heisata Eesti lipu
 Heiska Eesti lipp pidupäevadel
 Suhtu lipusse austusega
 Heiska lipp päevavalguse ajaks
 Jaaniõhtul Eesti lippu ei langetata
 24. veebruaril, 23, juunil ja 20. augustil heisatakse
Eesti lipp kõikide elu-, äri- ja büroohoonetele.
Vaata lisaks
Eesti lipu kasutamisest Riigikantselei veebilehel
valitsus.ee/eestilipp

Eest Vabariigi taasiseseisvumise 20.aastapäev 20.augustil

Meenuta põllumajandusreformi
Mälestusi ja kogemusi seoses põllumajandusreformiga
1989. aastal vastu võetud
taluseadusega pandi alus
esimestele õiguslikul alusel
loodud taludele. 1991. a
maareformiseadusega tagastati maa õigusjärgsetele
omanikele ja võimaldati
maad erastada piirkondliku
ostueesõigusega või ka
üldistel alustel. Järgmisel,
1992. aastal võeti vastu
põllumajandusreformi seadus, millega pandi alus
endiste kollektiiv- ja riigimajandite likvideerimisele,
nende vara ja maa baasil uute
talude ja põllumajandusettevõtete loomisele.
Eesti Põllumajandusmuuseum soovib teada saada, mis toimus seoses põllumajandusreformiga igas
Eestimaa paigas. Osa majandeist suutis oma tegevuse
turumajanduse nõudmistele
vastavalt ümber korraldada
ja on praegugi elujõulised,
teised aga mitte; osa talunikest rajas jätkusuutliku tootmis- või turismitalu, teised ei
tooda enam endagi tarbekski;
mõnel pool on ka maal küllaga töökohti, teisal jälle elu
kiratseb. Kuidas ja miks see
nii läks?
Kutsume Teid meenutama, mida arvasite põllumajandusreformist, kuidas
see toimus ja kuidas mõjutas
see Teie elu. Meenutuste
kirjapanekul ei ole tarvis
karta, kui isiklikud seisukohad ja mälestused ei lange
kokku nn ametlike käsitlustega. Mälestusi võib täiendada fotode, dokumentide
või muu lisamaterjaliga,
mille vormistamisjuhiseid
saab muuseumitöötajalt. Kui
soovite, saate lisad tagasi
pärast muuseumis kopeerimist; tavalised valguskoopiad kahjuks muuseumile ei
sobi.
Põllumajandusmuuseum
loodab, et ka need inimesed,
kes praegu on hõivatud
reformi käigus asutatud talu
või ettevõtte tegevusega,
leiavad mahti oma mälestused kirja panna. Kogutud

materjal säilitatakse Eesti
Põllumajandusmuuseumis.
Et huvilistel sellest materjalist kasu oleks, palume tööde
alla märkida oma nime,
sünniaasta ja kontaktandmed.
Mälestused palume saata
või tuua võimalusel 21.
detsembriks 2011. aastal
Eesti Põllumajandusmuuseumisse, Pargi 4, Ülenurme
61714, Tartu maakond, et

Suunavad küsimused
Käesolevad küsimused on mõeldud eelkõige abistamaks
põllumajandusreformiga seotud isiklike mälestuste ja
kogemuste kirjapanekul. Ei maksa muretseda, kui mõne
küsimuse kohta teavet napib selle osa võib rahumeeli
vahele jätta. Kirjutada võib sellestki, mida otseselt
küsitud ei ole, kuid mida peate oluliseks seoses teemaga
ja vaadeldava ajajärguga lisada.
Kuidas reformi ette valmistati? Kui kaasati eksperte,
siis keda ning mil määral ekspertide soovitustega ka
arvestati? Kas toimus avalikke arutelusid, kuidas neid
läbi viidi?
Kust saite teavet majandusreformide (omandi-, maaja põllumajandusreform) kohta? Kas seda oli Teie jaoks
piisavalt? Millised olid teie ootused ja kartused seoses
reformidega? Millised neist täitusid?
Kuidas olite endise majandiga seotud? Mis majand
see oli? Mis sai majandist põllumajandusreformi
käigus? Milliseid eeliseid ja soodustusi kasutasid uued
moodustatavad ühistud vara erastamisel? Kuidas jagati
endise majandi vara (tootmishooned, masinad, seadmed
jne)? Meenutage mõnda erastamise /ärastamisega
seotud olukorda.
Milline osa majandi varast määrati Eesti Vabariigi
omandisse? Mis on sellest osast (asutused, hooned,
kuivendus- ja vihmutussüsteemid jne) nüüdseks
saanud? Mis sai majandi võlgadest ja muudest varalistest kohustustest? Kuidas korraldati ühismajandi
osamaksud ja aktsiad teistes organisatsioonides?
Kuidas mõjutas põllumajandusreform talude
rajamist? Millised olid erinevused varem rajatud ja
põllumajandusreformi käigus loodavate talude vahel
(endised taluomanikud, endised majanditöötajad,
eelised maaressursi ja tootmisvahendite jagamisel jne)?
Kuidas tagastati ühistatud vara? Mille alusel määrati
ja kuidas kompenseeriti ühistatud vara? Milline oli
asjaajamine? Milline oli majandijuhtide ja reformikomisjoni suhtumine kompensatsiooni taotlejatesse?
Mida arvestati tööosaku kindlaksmääramisel?
Kuidas oma tööosaku realiseerisite?
Mida arvate põllumajandusreformist ja riigi
tegevusest selle läbiviimisel? Kuidas on põllumajandusreformi läbiviimine sellisel kujul ennast õigustatud?
Mida oleks võinud teha teisiti?

e-teenused
Kasutage Kodanikuportaali dokumentide saatmiseks!
Kodanikuportaal on
keskkond, kus kodanikul ja
ettevõtjal on võimalik omavalitsuste ja riigiasutustega
digitaalselt suhelda ning
mille abil omavalitsused ja
riigasutused osutavad e-teenuseid.
Kodanikuportaali saab
siseneda www.eesti.ee ning
lingi Kodanikuportaal alt,
kasutades selleks ID-kaarti,
Mobiil ID või internetipanga
kasutajatunnuseid.
Kanepi valla e-teenused
asuvad ka aadressil: www.
kanepi.ee. Avalehelt valida
vasakult realt e-teenused ja
vastav avaldus, mida soovite
täita. Avaldused tuleb digitaalselt allkirjastada. Teabenõude puhul seda vaja teha ei
ole.
Kanepi Vallavalitsuse poolt
pakutavad e-teenused:
1. Kiri kodanikult
2. Kiri ettevõtjalt

muuseum saaks materjali
kasutada 2012. aasta märtsis
avatava näituse ja konverentsi ettekannete koostamisel.
Täiendavat infot saab
Ell Vahtramäelt telefonil
7383821 või e-postiga aadressil ell.vahtramae@epm.ee
ja
Anne Grišanilt telefonil
7383818 või e-postiga aadressil anne.grisan@ epm.ee.

3. Puurkaevu/puuraugu asukoha kooskõlastamise
taotlus
4. Teabenõue
5. Avaldus 1. klassi astumiseks
6. Avaldus lemmiklooma
registreerimiseks
7. Avaldus maamaksust vabastamiseks
8. Avaldus matusetoetuseks
9. Avaldus sünnitoetuse taotlemiseks
10. Hooldajatoetuse taotlus
11 Isikliku hooldaja määramise taotlus
12. Koolimineku toetuse
taotlus
13. Korraldatud jäätmeveoga
mitteliitunuks lugemise
taotlus
14. Taotlus õpilase sõidukulude hüvitamiseks
15. Projektitaotluse vorm
16. Avaldus hooldekodusse
paigutamiseks
17. Avaldus kaevetööde teostamiseks

18. Avaliku ürituse korraldamise loa taotlus
19. Detailplaneeringu algatamise taotlus
20. Katastriüksuse jagamise
taotlus
21. Sotsiaaltoetuse avaldus
22. Projekteerimistingimuste
taotlus
Kirja/teabenõude/teatega
saab saata ka manuse, milleks
võib olla Teie poolt edastatav
dokument. Meil on Teie poolt
saadetud dokumendile võimalik vastata nii kodanikuportaali vastust saates kui ka
kasutades teisi sidevahendeid. Teile vastamine sõltub
soovitud vastuse saamise viisist, mille olete Kodanikuportaalis valinud.
Avalduste peal on kontaktandmed, kelle poole antud asjas pöörduda.
Küsimustele saab vastused tööpäeviti tel 797 6311,
797 6312 või e-posti aadressil vald@ kanepi.ee.
ÕIE PÕDER,
vallasekretär
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Traditsiooniks on saanud, et maikuu algul
toimub õpilastele kooli juhtkonna poolt
pidulik vastuvõtt, oleme selle nimetanud
direktsiooni vastuvõtuks, kus osaleb ka
hoolekogu esindaja. Käesoleval aastal olid
vastuvõtule kutsutud silmapaistvad
õpilased:
Kristo Kõiv - Meestelaulu Seltsi Vabariiklikul võistlusel 3. koht
Chrisofer - Lemo Lea - Põlva Maakonna
lauluvõistlusel 3. koht
Koit Korela - edukas esinemine üleriigilisel
tehnoloogiapäeval
Anna-Liisa Urm - tunnustatud maakondliku
žürii poolt kunstis ja käsitöös
Sven Hallap - tunnustatud maakondliku žürii
poolt kunstis ja käsitöös
Cassandra Meredith Vaher - tunnustatud
maakondliku žürii poolt kunstis ja käsitöös
Mari-Liis Lattik - tunnustatud maakondliku
žürii poolt kunstis ja käsitöös
Birgit Kaleva - tunnustatud maakondliku
žürii poolt kunstis ja käsitöös
Helene Leht - tubli õppur, gümnaasiumis
kõik kursuste hinded viied
Laine Lilleoja - kohusetundlik töö õpilasesinduses; tubli õppur, medalikandidaat
Gerda Põdder - tubli õppur, medalikandidaat
Grete Põdder - tubli õppur, medalikandidaat
Helina Ziugand - tubli õppur, medalikandidaat
Algis Suurkivi - kohusetundlik töö kooliraadios
Alo Pullmann - kohusetundlik töö kooliraadios; edukas esinemine üleriigilisel
tehnoloogiapäeval; maakondlikul füüsikaolümpiaadil 2.koht
Katre Neissaar - õpilasesinduse president
Mirell Lattik- kohusetundlik töö õpilasesinduses
Marie Rahel Lail - parim peaosatäitja kooliteatrite festivalil
Toomas Horma - maakonna MV suusatamises II koht; maakonna MV murdmaajooksus
I koht
Lisanne Tamm - maakonna MV kõrgushüppes III koht ja 800 m I koht
Janar Tamm - aktiivne sportlane; aktuste
moderaator
Kinne-Riin Reest - omaloominguliste näidendite võistlusel osalemine; kohusetundlik
töö õpilasesinduses
Tarmo Veskemaa - maakondlik NUPUTA
võistluses II-III koht; maakonnas peastarvutamises I koht
Laur Lilleoja - maakondlik NUPUTA võistlus II-III koht; viktoriin Minu Põlvamaa II
koht
Hanna-Ly Meekler - maakondlik NUPUTA
võistlus II-III koht; viktoriin „Minu Põlvamaa“ II koht
Merit Rammul - viktoriin „Minu Põlvamaa“
II koht
Carlos-Mathias Vaher - viktoriin „Minu
Põlvamaa“ II koht

Tublimatest tublimad Kanepi gümnaasiumis
Gümnaasiumi lõpetajad.

Põhikooli lõpetajad.

2010/11 õppeaasta parimad õppurid
1. klassi lõpetasid kiituskirjaga Maarja
Runtal ja Kristo Kõiv
Headele ja väga headele hinnetele õppisid:Helen Hein, Helina Hein, Kadri Hõim,
Karl- Kevin Keldu, Luule- Loviisa Kirillov,
Rayen Käsik, Kermo Nukk, Karol Patrael,
Meery Runtal ja Kermo- Raiki Väli
2. klassist said kiituskirja Kaie Joala ja
Terje- Riin Tätte. Headele ja väga headele
hinnetele õppisid Helena Rajatamm, Marge
Veskemaa, Rene Drenkhan, Eero Allas,
Cris- Steven Tamberg, Carol Toomeoja,
Sandra Muuga ja Alex Ševtšuk

3. klassist said kiituskirja Heili Aavola,
Kadri Kalve, Lorely Kõrvel, Merit Rammul
ja Laura Saunamets. Headele ja väga headele
hinnetele õppisid Maris Haavapu, Jaan Jalas,
Monika Kattai, Keitlin Kõoleht, Marie
Merkuri, Kristiina Roht ja Carlos-Mathias
Vaher
4. klassis õppisid headele ja väga headele
hinnetel Tarmo Veskemaa, Laur Lilleoja,
Hanna- Ly Meekler, Anette Veski, Linda
Rekker, Risto Mäekink ja Sven Hallap.
5. klassis õppisid headele ja väga headele
hinnetele Artur Ennok, Marten Hani, Tarmo

Helbre, Kaarel Kaleva, Gaidi Põdder, Brigite
Vaarask ja Cassandra- Meredith Vaher.
6. klassis õppisid headele ja väga headele
hinnetele Angela Korela, Mari - Liis Lattik,
Kristen - Kalev Lina ja Robert Rekker.
7. klassist sai kiituskirja Birgit Kaleva,
headele ja väga headele hinnetele õppisid
Linda Jalas ja Kerli Tagel
8.a klassis õppisid headele ja väga headele
hinnetele Helena Lattik, Alo Pullmann,
Kristina Hiir, Deivi Koppel, Koit Korela,
Rauno Põdder, Viivika Veski ja Katrin
Vestrik

9. klassi ja põhikooli lõpetasid „4“-de „5“-ga 7
õpilast: Sixtina Ladva, Doris Järv, Grislyn
Lill, Mari Neissaar, Erki Plato, Eleri Pärna ja
Kinne-Riin Reest.
Gümnaasiumis kõik kursuste hinded 2010/11
õppeaastal ainult „viied” 10.klassis Helene
Leht ja 12.klassis Grete Põdder. „4“ ja „5“
olid alljärgnevatel õpilastel:10. klassis
Lisanne Tamm ja Tõnis Lilleoja. 12. klassis
Rain Ennok, Toomas Horma, Chris Liebert,
Kristiina Liebert, Päivi Margna, Aile
Salundi, Liis Seeme ja Henri Tamm.
MERIKE KASTE,
Kanepi Gümnaasiumi direktor
EDA TAREND,
õppealajuhataja

2011. aasta lõpetajatest said Rothi preemia
Helina Ziugand ja Chris Liebert.

foto: Tiiu Leppikus

Juba 12 aastat on Kanepi kooli asutaja Johann
Philipp von Rothi järeltulijad Karin von Roth ja Britt

Marie von Roth-Harwe andnud Kanepi Gümnaasiumi abiturientidele Rothi nimelist
preemiat, mis on mõeldud parimale emakeele tundjale neiule ja noormehele.
2000. a kevadel sai neidudest preemia Krista Keedus, kes jätkas õpinguid Tartu Ülikoolis eesti filoloogia erialal ja noormeestest sai auhinna Heimar Pehk, kelle huvialadeks
oli ajalugu ja õigusteadus. 2001. a lõpetajatest sai auhinna Gaili Kivi, kelle haridustee
jätkus Tartu Ülikoolis bioloogiateaduskonnas geenitehnoloogia erialal ja praegu on
samal erialal doktoriõppes. Riho Raal asus edasi õppima Eesti Maaülikooli, Kõik auhinna
saanud on edasi õppima läinud, mitmed neist jätkasid õpinguid filoloogia-teaduskonnas.
Liisi Tagel lõpetas Tartu Ülikooli cum laude inglise filoloogia erialal ja jätkab õpinguid
Tallinna Ülikoolis Aasia ja Lähis-Ida kultuuriloo jaapani suunal. Mari-Liis Meesak lõpetas
Tartu Ülikoolis semiootika bakalauruseõppe, samas õpib semiootikat mullune preemia
saanud noormees Kent Joosep. 2006. aasta lõpetajatest Kristel Tarend lõpetas Tallinna
Tehnikaülikooli infotehnoloogia erialal ja Siim Adamson lõpetas Kunsti-akadeemias
kujunduskunsti eriala. Infotehnoloogia erialal jätkasid õpinguid Jaanus Pähn ja Nigol
Kaste. Joonas Tagel õpib Tartu Ülikooli Viljandi Kultuurikolledžis tantsu erialal.
Kanepi kihelkonnakooli rajaja Johann Philipp von Roth oli väga mitmekülgne isiksus,
kes tõi palju uuendusi kaasa mitte ainult Kanepi, vaid laiemalt Võrumaa, Lõuna-Eesti ja
kogu Liivimaa rahva jaoks. Nii on. Kanepi kooli lõpetajad näidanud end väga
edumeelsete ja mitmekülgsete isiksustena. Rothi preemia on üks väike tunnustus suure
tee algul.

foto: Tiiu Leppikus

Rothi preemia parimale emakeele tundjale neiule ja noormehele

Kuld- ja hõbemedaliga lõpetajad
Grete Põdder (paremalt esimene) – kuldmedal, Laine Lilleoja –
hõbemedal, Helina Ziugand – hõbemedal, Gerda Põdder –
hõbemedal.
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Rehepapi Seitse Ametit
6. augustil 2011 talutööde festival Mesipuu talus!!!
Päevakava:
11:00 Lipu heiskamine ja päeva pidulik avamine
09:00 - 16:00 Lamba küpsetamine kuumadel kividel maa sees.
11:15 - 16:00 Laastulöömine, laastukatuse valmistamine, laastumaalimine.
11:15 - 16:00 Teravilja töötuba - Sangaste rukkist leivapätsini
11:15 - 16:00 Hobusekasvatamine. Hobune kui hea abiline. Ratsutamine ja
kaarikusõit ponidega.
11:15 - 16:00 Eesti maatõugu lamba kasvatamine - kas ikkagi eesti lammas on
parem?
11:15 - 16:00 Mesiniku tööd; Mesindussaadused, unikaalsed tervendajad
12:00 - 16:00 Palkehituse töötuba
11:15 16:00 Tõrvaajamine - mida kõike sealt kännust välja tuleb!
11:30 - 15:00 Laastukorvi valmistamine
16:00 - 17:00 Lammas maa seest välja ja põske
17:00 Kanepi näitetrupi esituses Gogoli komöödia ”Naisevõtt”
18:30 - … Simman ja mõnus äraolemine.Tantsitab ansambel ”Veskikivi”
Tegevused lastele
Kultuuriprogramm • Soe toit ja jahedad joogid
Talutoidud, meemõdu ja koduõlu • Puhvet - kaasaostmiseks või kohapeal
mekkimiseks (kohapeal saab osta vaid sularahas)
Kaasa löövad: MTÜ Hinokad, Varstu AK OÜ,
Mõniste muuseum, Avinurme elulaadikeskus SA,
Fie Marek Viiksaare palkehitus, Massaazisõber OÜ, Maire Riiner,
Viljandi Kultuuriakadeemia rahvusliku käsitöö osakond, Mesipuu talu.

SOOVITUS!

Riietus talu- ja
mõisa-aegne

Põlgaste on kodune paik
Põlgaste küla asub Põlva
maakonnas Kanepi vallas.
2000. a. elas külas 383
inimest, 2009. a. oli elanikke
355, 2010. a. on Põlgastes
elanikke 374.
Põlgaste küla on esmamainitud kirjalikes allikates
1628. a. (Poelcks). Põlgaste
mõis asub naabervallas
Lahel.
Põlgaste külarahvas on
aktiivse eluhoiakuga, paljud
ettevõtmised toimuvad ühisel jõul ja nõul.
Seda kinnitab Põlgaste
noorte eestvedamisel korraldatud talgud, mil tehti puhtaks teeääred. Põlgaste
motomehed vedasid oma
ATV-dega prügi selleks
ettnähtud kohta.
Sel päeval, 27. Aprillil
2008. a. valiti Põlgaste külavanemaks Ainar Põder.
Sel aastal avas Kanepi
ANK noorte tegevustoa kultuurimaja ruumides. Noored
saavad meisterdada, näidelda, tantsida, teha üldfüüsilist
treeningut.
Kultuurimaja juhataja
sõnutsi tahavad poisid rohkem liikuda ja käivad staa-

dionil kossu mängimas. Aga
veel tahetakse muretseda väravad, et saaks ka teisi
pallimänge harrastada.
Põlgaste seltsielu on väga
tugev ja koostöötihe. Siin
tegutsevad Põlgaste Maaelu
Selts, mille esimees on Milvi
Klaar; A. Matteuse nim Haridusselts, esimees Ainar
Põder; Päri Selts Põlgaste –
Soodoma piirkonna selts, mis
loomise momendil oli Põlgastes. Seltsi esinaine on
Kuuba talu perenaine Sirje
Kongo. Põlgaste Motokeskus, Põlgaste Külakeskus.
Seltside tegevuse eesmärk on üldiselt külaelanike
aktiveerimine, elukeskkonna
parandamine.
Maaelu Seltsi liikmed on
aktiivsed käsitöö tegijad,
nende töid on näitusel olnud
Põlgastes perepäevadel kui
ka Soodoma külapäevadel,
kus on olnud ühisnäitus
Põlgaste ja Soodoma naiste
töödest. Härtsi Müürsepp
Magari külast näitab üht
tikitud kampsunit, mis on
imepeene tehnikaga valmistatud. Härtsi seletab, et
naistele on sageli toimund

koolitused, kuhu on kutsutud
käsitöömeistreid kaugemalt
õpetama uusi nippe ja võtteid.
Oma kogemusi ja saadud
teadmisi on käidud jagamas
ka Kanepi käsitöönaistele.
Veel nimetab Härtsi, et Õie
Lokk on fantastiline käsitöö
tegija, aastaid teinud, tark ja
hea tegija.
Teine käsitöö ring töötab
Päri Seltsi raames, mis käib
kokku Soodoma külakeskusse, sealne eestvedaja on
Iivi Soomega, üks väga
tuntud käsitööinimene.
Sel aastal tuleb Soodomal
30. juulil ühine käsitöö
näitus.
Milvi Klaar on aktiivne
projektikirjutaja, seetõttu on
olnud võimalik olnud käia ka
õppereisidel, uudistamas
mujal tehtut ja toimuvat.
Kultuurimaja võimaldanud isetegevuslastele aastas
ühe õppereisi, korraldatud
teatri ühiskülastusi.
Võib ju küsida, et mis see
seltsielu ikka annab, mis üks
külaelanik sellest saab. Matteuse nimeline selts moodustati, kui siin oli veel kool
oli, Ene Vebersoniga eesotsas. Toona olid tegevusse
haaratud ka lapsevanemad,
üheskoos tehti palju. Praegu
on alles lasteaed. Kui külas
on kool, on see väga tugev
küla.
Päri Selts on aktiivne
külaelu edendaja. Korradatakse ühiseid kokkusaamisi kodukandipäevadel,
koostöös kultuurimajaga on
toimunud palju külaelanikele
suunatud üritusi.

30.07 kell 19.00

SOODOMA
KÜLAPÄEV
Soodoma Külakeskus
Põlgaste KM
tel 797 3324
Päri Selts
tel 797 3460 Tiiu

Põlgastes on rahvarohked
peod. Siia tullakse peole ka
mujaltpoolt. Kuid üldiselt
inimesed ei taha välja tulla.
Esimesel Kanepi valla eakate
laulu- ja tantsupäeval osales
oodatust vähem inimesi.
Kultuurimajas tegutseb
rahvatantsuring, line-tants,
estraadiring, laste näitering,
tantsuring.
On lavastatud Voldemar
Issaku neli näidendit, üks
ootab veel oma järge. Tegutseb sõnakunstiring.
Nii, nagu mujal pool, on
ka Põlgastes nõnda, et kes
teeb, teeb kõike ja lööb kaasa
igal pool. Ja nii, nagu
mujalgi, on neid, kes nurisevad igavuse üle.
Tänasel päeval on Põlgastesse tekkinud korralik
kõigile nõuetele vastav krossirada. See on ajendanud
väikestele motohuvilistele

Kodupaik Põlgaste kutsub Sind
lõbusale ja sportlikule SUVEPÄEVALE
16. juulil kooli spordiplatsile
* kell 16.00 lipu heiskamine
* kell 16.15 sportmängud lastele ja täiskasvanutele
* Laste õnneloos
* kell 20.00 Krabi Külateatri esituses:
„Kuiss krooni puhtid peeti ja euro uutsõ ussõ
takan?“
*kell 21.00 tantsuõhtu ansambliga MIX-MITTE
*Söögid-joogid OÜ Efendi ( soe toit jpm.)
Tule koos sõpradega ilusat suvepäeva veetma!

ostma oma tsikli, millega
rajal vuristada. Tamuri Liivamäe sõnul on raja ääres
käinud ka Tanel Leok, kuid
võistelnud veel siin pole.
Krossisõitu on saanud
teha Põlgastes juba paar
viimast aastat. Tamuri Liivamägi plaanib aga veel seda
edasi arendada ja võib arvata,
et kui kõik hästi läheb,
hakkavad siin toimuma mitte
ainult Euroopa tasemel tiitlivõistlused.
Külakeskus kui niisugune
hetkel Põlgastes puudub. On
võimalus käia kultuurimajas
toimuvatel üritustel, kuid
igapäevase suhtluskoha paika
hetkel pole.
Selle lünga täidab peagi
noor ettevõtlik mees Taavi
Taavet, kes plaanib Põlgaste
vana klubihoone renoveerida
ja sinna ehitada vaba aja veetmise koha. Taavi kergitab

veidi saladuseloori, kui pärin, et mis sinna ehitatakse.
Mehe sõnul on plaanis hoonesse ehitada majutusruumid, juba nimetet vaba aja
veetmise koht, kus on võimalik üles astuda nii väiksemal
teatril või pisemal muusikakollektiivil. Plaanis teha kohalike jahimeeste tarvis kokkusaamiskoht, mida ilmestaks trofeed, topised jne.
Kui kõik läheb plaanipäraselt, on juba järgmisel
kevadel põhjust külastada
Põlgaste vastset renoveeritud
ehitist nii turistil kui ka
külaelanikul.
Nende aktiivsete noorte
ettevõtlike meeste mõtted
näitasid Põlgastet nüüd ja ka
tulevikus aktiivsete sportlike
inimeste kodupaigana.
Tänavu sai Põlgastest
alguse ka uus traditsioon.
Toimus esimene Kanepi valla eakate laulu- ja tantsupidu.
Eakate klubi Elulõng esinaine Helju Telling andis
teatepulga üle Kanepi eakate
klubile Ajaring. Eakate arvates on tegemist väga tänuväärse traditsiooniga, mis
võiks kindlasti jätkuda.
ÜLLE SILLAMÄE,
Kanepi kultuuri- ja
spordinõunik
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Dramatiinol lõppes juba teine hooaeg!
Kanepi Noortekeskuse stuudio Dramatiino tegevusaasta
oli väga sündmusterohke.
Alustades septembris teist
hooaega täienesid meie read
mitmekordselt.
Mõtlesime endale nime
Dramatiino ja saime laheda
logo. Logo eest täname Greetet! Otsustasime, et kokkusaamised hakkavad olema
esmaspäeviti ja neljapäeviti.
Meie põhiliseks tegevuseks on olnud erinevad mängud ja draama meetodid,
mille abil õpime eneseväljendust. Kõige rohkem
meeldib meile teha näitemängu. Lõppeval hooajal
said lavaküpseks kaks etendust. Noorteka jõulupeol
etendus „Lepatriinude jõulud“, mille eest saime oma
kaaslastelt ja vaatajatelt kiitvaid hinnanguid. Väiksem
koosseis käis lepatriinude
looga rõõmustamas Põlgaste
koduseid lapsi nende jõulu-

peol. Tekkis tahtmine midagi
veel sama lahedat teha.
Leidsime, et võiks teha
midagi Harry Potteri teemal.
Meile kirjutatud uus lugu
Harry Potterist sai lavaküpseks enne Põlvamaa kooliteatrite festivali. Olime stuudioga abiks ka selle festivali
ettevalmistamisel ja läbiviimisel. Suurt rõõmu valmistas žürii otsus meile
festivali laureaadi tiitel anda
ja edasipääs vabariiklikule
kooliteatrite festivalile Põlvamaad esindama. Õnneks ei
olnud vaja minna kaugele,
järgmine festival toimus
Põlvas. Olime esimesed esinejad, saime esimese suure
lava kogemuse ja väga kiitva
hinnangu žürii poolt. Festival oli kahepäevane ja meil
oli suurepärane võimalus
näha erinevaid etendusi.
Meie Kaisa noppis Põlvast ka
näitleja preemia.
Peale Põlva festivali käi-

sime Tartus Vanemuise teatris vaatamas ülimalt moodsat tantsuetendust Mowgli,
see oli meile preemiaks maakondliku võidu eest.
Aprilli lõpus osales grupp
dramatiinokaid Tartus Lille
Majas toimunud Eesti III
foorumteatrite festivalil.
Saime palju uusi teadmisi
foorumteatri tegemistest
koolides, kuna sel korral
toimusid etendused Tartu
neljas koolis ja põhinesid
samade koolide õpilaste
kirjadel koolielul probleemidest. Meie õpetajateks olid
tunnustatud foorumteatri
tegijad Walesist ja Soomest.
Saime palju uusi huvitavaid
sõpru ja julgust ise foorumteatrit teha. Festival kestis
kolm päeva ja meie osalesime juba teist aastat.
NAF projektikonkursi
raames korraldasime taaskasutusliku Moeshow emadepäeva kontserdil. Ette-

Teine laste suvekool oli ülivahva!
Teist aastat järjest korraldas
Kanepi valla Noortekeskus
laste suvekooli, et ka neil, kes
veel malevaealised pole, suvel põnevat tegemist jaguks.
Suvekool kestis 4 päeva,
millest 2 veetsime Kanepis ja
kahel päeval oli väljasõit
Taevaskotta.
Esimesel päeval saime
Jane ja Heidi juhtimisel
omavahel tuttavaks ja õppisime nimed selgeks. Selleks sai
iga laps teha endale kaelakaardi laagri kavaga ja rinnamärgi. Seejärel õpetas Mari,
mida peaks jälgima fotode
tegemisel – alates sellest, et
pildistataval peast puud välja
ei kasvaks. Mari selgitas meile ka elementaarseid viisakus- ja liiklusreegleid. Ja siis

algas fotojaht. Võtsime
gruppidesse ja saime eraldi
lehed, kus peal olid teemad,
millest tuleb pildistada.
Ehkki ilm oli veidi sombune,
tuli ilusaid ja huvitavaid pilte
nii palju, et hiljem oli keeruline nende seast parimate
väljavalimine.
Teisipäeval kogunesime
taas noortekeskuse juurde,
sõime lõunat ja sõitsime edasi Taevaskotta. Meie ööbimispaigaks oli Taevaskoja
Salamaa, kus igal toal oli oma
põnev stiil ja lugu.
Taevaskotta jõudes tutvusime majutuse ja kodukorraga. Kui paduvihm järele jäi,
läksime väiksele matkale
ümbruskonnaga tutvuma.
Jane tutvustas meile teele

jäänud tähtsamaid kohti ja
nende legende. Tagasi jõudes
koostasime Marju juhendamisel etenduse, mille tegelasteks olid eriliste võimetega haldjad, kes juhatasid
eksinud rändajaid õigele
teele. Näidend tuli välja väga
omapärane. Enne öörahu
käisime veel Nõiarajal, kus
peanõid Iia pani proovile
meie julguse, nutikuse ja täpsuse. Mängisime huvitavaid
mänge. Kuna see kõik oli nii
erutav, siis võttis öörahu saabumine sel korral kohe eriti
palju aega.
Hommikul tegime Sireti
juhendamisel õues vahvaid
teatevõistlusi. Toimus mälumäng, kus küsiti eelmistel
päevadel räägitud asjadest ja

Moeshow

raames valmistati ette taaskasutuslik moeshow, mis
viidi läbi Kanepi ANK emadepäeva kontserdil 7. mail
2011. Sellele eelnesid Lavavalgustuse- ja tehnika koolitus ja stiili ning lavalise liikumise koolitus 29. aprillil.
Kasutatud riietest valminud
kollektsioone valmistas ette 7
noort disainerit, kelle jaoks
see oli esimene kogemus. Lavakujunduse ja valgustusega
oli ametis 8 noort. 10 noort

olid modellid. Ettevalmistamisel osale 35 noort. Üritusel osales ca 100 pealtvaatajat. Antud projekt äratas
huvi erinevate kogukonna
liikmete hulgas, showl osales
publikuna palju selliseid
kogukonna liikmeid, kes pole
varem olnud kaasatud noorte
tegevustesse. Projekti käigus
tuli lahendada mitmeid esilekerkinud korralduslikke
probleeme. Oli väga õpetlik
ja meeldejääv sündmus.

Kanepi Noortekeskuse projektimeeskond korraldas kevadel Moeshow (taaskasutus) ja koolitused “Vanast
uus”. Eesmärkideks oli anda
noortele disaineritele võimalus oma loomingut esitleda,
propageerida taaskasutust ja
saada kogemus ürituse organiseerimisest ja läbiviimisest. Käesoleva projekti

valmistaval perioodil toimusid moekoolitus Face
moe- ja tantsukoolilt ja
lavatehnika koolitus Hanno
Selliselt. Saime palju vajalikke ja olulisi teadmisi oma
sündmuse korraldamiseks.
Show õnnestus suurepäraselt. Sellist lava, valgustust,
heli ja modelle ei näe Kanepis mitte iga päev. Tasus
vaeva näha!
Lisaks osalesime enamusel Noorteka sündmustel
ja meil toimus kaks kahepäevast ööbimisega draamalaagrit seltsimajas.Laagrid
meeldivad meile ja arvatavasti teeme ühe laagri ka
eeloleval suvel.
Meie uued seiklused
algavad taas septembris.
Puhake, nautige suve! Kindlasti kohtume suvistel üritustel.
Tänud teile kõigile:
Brigitte, Greete, Birgit,
Kaisa, Linda R. , Kristiine,
Linda J. , Kaia, Karin,
Lorely, Ave-Kristiina,
Demi, Alo, Jaan, Robert,
Tauno, Kristen-Kalev,
Tauri, Kaspar, Keimo.
Aitäh meie toetusliikmetele Martenile ja Rivole!
Suured tänud Annikale ja
Marile! Teie abi oli vajalik!
Tänud Dramatiino laste
vanematele toetuse eest!
MARJU JALAS,
Kanepi valla noortekeskuse
draamastuudio „Dramatiino“
juhendaja
laagrilised said demonstreerida, kui tähelepanelikult
nad on juhendajaid kuulanud.
Kell 12 sõitsime tagasi Kanepisse ja peale lõunat tegime
kokkuvõtted ja igaüks läks
oma koju öösel lühikeseks
jäänud und lõpetama.
Laagri viimasel päeval
mängisime erinevaid mänge
ja tegime võistlusi. Lõpupeoks tegime hommikul küpsisetordi. Peale lõunat õpetas
Aili, kuidas värvilisest paberist kuubikuid voltida ja ta
tegi kõigile näomaalingud.
Maalingust ei pääsenud ka
Aili ise, ning mitme laagrilise
ühistööna sai ka tema värvilise näo pähe. Laagri pidulikul lõpetamisel vaatasime
fotojahi parimaid pilte, sõime
torti, igaüks sai tänukirja ja
väikse auhinna tubli osalemise eest. Kõik jäid väga
rahule.
Aitäh suvekooli juhendajatele Marile, Annikale,
Marjule, Heidile, Siretile,
Janele ja Ailile – teiega oli
väga tore olla! Täname maitsvate toitude eest lasteaia
kokatädisid Tiiat, Lea ja
Üllet.
Suvekool toimus Kanepi Noortekeskuse noorte omaalgatuse
fondi (NAF) toel, mille toetus on
saadud riikliku Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastusel elluviidava programmi „Noorsootöö
kvaliteedi arendamine“ raames.
Toetust vahendab Eesti Noorsootöö Keskus ning Eesti Avatud
Noortekeskuste Ühendus.

KRISTIINE POKK,
Laste Suvekooli projektimeeskonna liige
Tänud veelkord kõigile osalistele ja abilistele. Tahaks
väga, et moeshow muutuks
traditsiooniliseks .
Projekt toimus Kanepi Noortekeskuse noorte omaalgatuse
fondi (NAF) toel, mille toetus on
saadud riikliku Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastusel elluviidava programmi „Noorsootöö
kvaliteedi arendamine“ raames.
Toetust vahendab Eesti Noorsootöö Keskus ning Eesti Avatud
Noortekeskuste Ühendus.

LINDA JALAS,
projektijuht

Jalgpall

Kanepi valla noorsportlane
Jaan Jalas osales 1.- 3. juulil
Tartu Tammeka Jalgpalliklubi 2001. aastal sündinud
poiste võistkonna koosseisus
Rootsis toimunud rahvusvahelisel jalgpalliturniiril
PITEA CUP 2011. Kokku
osalesid turniiril 16 riigi
võistkonnad. Mängud toimusid korraga ligi kuuekümnel väljakul. 2001. aastal
sündinud poiste arvestuses
saavutas Tammeka esimese
koha. Jaan osaleb Tartu
Tammeka Jalgpalliklubi
treeningutel alates 2007.
aastast. Jaani osalemist turniiril toetas Kanepi Vallavalitsus.
INDREK KOSER,
Tartu Tammeka
Jalgpalliklubi treener

Suvi noortekeskuses
Suveks viime noortekeskuse
tegevused majast välja.
Seoses sellega on noortekeskuse ruumid suletud.
Välitegevusena toimuvad
jalgpalli mängud staadionil ja
rannavõrkpall Jõksis. Info:
Steven Kongo, Lisanne
Tamm ja Jane Kirsipuu.
Fotojaht Kanepi valla Perepäeval. Projektijuht Angela
Korela.
Jalgpalli treeningud staadionil. Projektijuht Lisanne
Tamm.
Osaleme rahvusvahelises demokraatiaprojektis "Heroes
of Democracy – Intercultural
Comics on Democratic Participation and Active Citizenship" mai-september.
Projektijuht Mari Rüütli.
JUULI
11.-24.juuli tegutseb Kanepi
valla Õpilasmaleva II rühm.

15.-16. juuli Draamastuudi
laager. Info Marju Jalas.
17.juuli kell 11.00-15.00 III
Kanepi valla PEREPÄEV
gümnaasiumi staadionil.
23. juuli Rannavõrkpalliturniir ja veeohutuse päev
Jõksis. Projektijuht Chrsi
Liebert.
AUGUST
3.-4.august osalemine Põlvamaa Õpilasmaleva kokkutulekul Saarjärvel.
10.-13. august – osalemine
Rahvusvahelisel noortepäeval ja Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse
suvepäevadel Kloogal.
16.-17. august Põlvamaa
Noortekeskuste SUVEKOOL Mesipuu talus.
Täpsem info:
www. kanepank.ee;
facebook; Annika Ladva
tel 517 279

Õpilasmaleva töösuvi
Malevasuvi Kanepis sai
alguse juba 6. juunil, kui
alustas oma tööd esimene
rühm. Põhiliselt
töötas
esimene rühm Kanepi Mäe
kalmistul. Kuna paljud
hauaplatsid, nende hulgas ka
kunagi tuntud inimeste
omad, on
jäänud ilma
hooldajateta, on abikäed
väga asjakohased. Malevlased saavad lisaks töökogemusele ka teadmisi
inimeste kohta, kes kunagi
Kanepis elanud. Uuritakse
nimesid ja daatumeid hauakividel. Oma tööd tehakse
vastutustundega ja austusega. Palju kiitust ja tänusõnu saadakse kalmistut
külastavate inimeste käest.
Väga ladus on koostöö
kalmistuvahiga. Vaid ühel
päeval sundis vihm malevlasi tubasele tööle ja siis
lõigati noortekeskuses terve
suure kaltsuvaiba jagu vanu
riideid ribadeks. See oli üks
raske töö, mitmed sõrmed
olid villides.

Lisaks töötasid malevlased gümnaasiumis, raamatukogus, noortekeskuses, Ala
kalmistul. Oma panus anti ka
Jõksi laululava ja selle
ümbruse valmisolekuks jaanipäeva eel. Väljasõit Otepää
seiklusparki oli mõnus
vaheldus kõigile malevlastele. Lisaks tööle oli aega ka
kokkutulekuks laulu- ja
rühmatutvustust mõelda.
Esimesed 30 malevlast lõpetasid oma töö 17. juunil. Ees
on ootamas kokkutulek 3-4
augustil Saarjärvel ja samuti
osalevad malevlased Kanepi
Perepäeval 17. juulil. Teine
Kanepi Õpilasmaleva rühm
alustab tööd 11. juulil ja
töötab 22. juulini. Kokku
osaleb malevas 60 Kanepi
noort. Malev on endiselt
parim võimalus lastele
suviseks ühiseks koostegutsemiseks töös ja puhkuses.
MARJU JALAS,
rühmajuht

6 Kanepi Teataja

Intervjuu

Killu Kaleva

Ettevõte Moontec OÜ on
Kanepi inimestele tuntud
Aid ja Kodo poe kaudu.
Martti ja Killu Kaleva on
ettevõtlikud Kanepi inimesed, kes panustavad oma
elukeskkonda, tulevad välja uute ideedega ja suudavad need ka ellu viia.
Ajasin kiirel koolilõpetamiste ajal juttu Killuga, kes
on poe juhataja.
Traditsiooniline küsimus:
missugustes koolides oled
käinud? Mida oled õppinud?
Kanepi Keskkooli lõpetasin
1990. aastal, edasi läksin
õppima Tartu Ülikooli majandusteaduskonda kaubatundmist, mis oli tol ajal
populaarne eriala. Seoses
Eesti Vabariigi taastamisega
oli majandusteaduskonnas
prioriteediks pöörata palju
tähelepanu turumajandusele
ja kui ma 1994. aastal lõpetasin, kirjutati diplomile turunduse eriala. Diplomitöö
ja praktika tegin Põlva Tarbijate Ühistus.
Esimene töökoht oli Põlvas firmas Cukulus, kus
töötas ka abikaasa Martti.
Cukulus oli kaubandus- ja
elektrifirma, mina tegelesin
kaupluste raamatupidamisega. 1999. aastal läks firma Cukulus likvideerimisele
ja Kanepis asuvat poodi
pakuti müüa. Praktiliselt ühe
öö jooksul pidime otsustama,
kas osta või mitte. 7. märtsil
2000 avasime oma poe, esimeseks müügiartikliks olid
saabuva naistepäeva puhul
lilled. Sügiseks olid algul
pooltühjad ruumid puupüsti
kaupa täis, põhiliselt aia- ja
kodukaubad, lisaks natuke
elektrikaupu.
Poe nimi oli Aed ja Kodu
ja siis selgus, et Tartus oli
samanimeline kaubamärk,
me pidime nime muutma ja
uus nimi Aid ja Kodo sobis
väga hästi. Tagantjärele võin
öelda, et ülikoolis õppisingi

just seda, mida hiljem elus
vaja läks. Mul on hea meel, et
see oli õige valik, teen täpselt
seda, mida õppinud olen. Ei
kujutagi ette mingit muud
eriala, hobi ja töö on üks.
Mida tähendab olla Kanepis pereettevõtja?
Kindlasti ei ole see kerge,
pead palju vaeva nägema,
pereettevõte tähendab, et
oled 24 tundi asjaga seotud.
Samas oled ka iseenda peremees ja saad aega planeerida.
2007/2008 oli majandusbuumi poes selgelt tunda,
käibenumbrid läksid üles,
hulgiladudel polnud kaupa
anda, mahud olid suured ja
keegi ei uskunud, et see
juhtub nii kiiresti. Praegu on
umbes nagu 10 aasta tagune
aeg. Kliente ei käi nii palju
kui buumi ajal, siis keegi
palju ei küsinud, inimene
ostis asja kohe ära. Nüüd on
juttu rohkem ja müüja peab
ka rohkem teadma. Kauba
ostame maaletoojatelt, meil
on oma hankijad välja kujunenud. Usalduskontakt on
väga tähtis, see aitas ka raskel
ajal: saime maksesoodustusi,
mida hankijad uutele klien-

tidele ei pakkunud.
Mis on müüja ametis oluline?
Maapoes ei ole müüja lihtsalt
teenindaja, vaid rohkem
suhtleja. Vanemad inimesed
käivad vaatamas ja juttu
ajamas. Tihti on nii, et klient
teeb kõigepealt asja endale
selgeks ja hiljem ostab. Pensionärid käivad nädal aega
uurimas, mis oleks õige valik. Suures poes ei ole alati
võimalik teenindajat üleski
leida või ta on hõivatud. Meie
poes on praegu kaks tublit
müüjat tööl – Kristel ja
Kristi, kes on alati valmis
klienti aitama.
Mulle meeldib müüja töö.
Kui inimene pöördub ja
küsib nõu, siis ma heameelega aitan, aga ma ei taha olla
pealetükkiv. Põhiline müüja
töös on ikka suhtlemisoskus,
mitte arvuti kasutamise oskus. Tuleb meelde, et olles
talongiajal Kanepis Karpaatia poes praktikal, siis oli seal
kasutusel veel arvelaud.
Üldiselt mulle numbrid väga
ei meeldi ja alguses oligi neid
numbreid väga palju. Aga
raamatupidamise teeme oma
firmas ise, kui oskused on

olemas, siis ei ole mõtet
kedagi tööle palgata. Organiseerimine ja korraldamine
meeldib mulle minu töö
juures kõige rohkem.
Mis on poepidaja töös
oluline?
Oluline on kauba tellimine,
peab ise palju ringi käima,
silmad lahti hoidma ja hankijatega suhtlema. Inimesed
soovivad kaubavalikus näha
uusi, teistmoodi asju. Peab ise
aktiivne olema ja toodete
kohta juurde uurima. Hinnakirja järgi ei loe midagi välja.
Müügiagendid käivad ja tutvustavad ja hankijad korraldavad õppepäevi, aiandusfirmad juba talvel.
Meil on suhteliselt palju
kaubagruppe, 20-30 hankijat.
Lilli tuuakse näiteks 2 korda
nädalas, teised hankijad käivad korra kuus või hooajal.
Planeerime igaks hooajaks
liikuva kaubagrupi: kevadel
näiteks aiakaubad, septembris koolikaubad, detsembris
jõulukaubad, talvel lilled.
Kodukaup läheb kogu aeg.
Oktoober-november on rahulikumad kuud, jaanuar-veebruar üsna vaiksed. Koolide
lõpetamise ajal on lillede ostmine suurem.
Konkurentidega saame
hästi läbi, hankijad on erinevad, püüame pakkuda teistsugust kaupa. Ja eks meil ole
ka väljakujunenud kliendid.
Uue asjana pakume kalmistu hooldamise teenust.
Läbisõitjad mitu korda pärisid selle teenuse järele. Kui
on näha, et tekib vajadus, siis
tulebki kohe reageerida.
Huvitav on see, et suvel juulis
ja augustis on kohalikud kõik
kuskile ära kadunud, poes
käib põhiliselt võõras rahvas.
Meie poe asukoht on ju väga
hea. Küsitakse ikka, et kus
süüa saab ja mida siin vaadata
võiks.
Mis on teie tulevikuplaanid?
2010. aastal korraldasime
Kanepis küsitluse, missuguseid teenuseid inimesed soovivad. Peale toitlustamise
nimetati veel kingseppa,
massaaži, iluteenuseid. Püüame kohalike inimeste soovi-

dega arvestada ja tahame
Kanepis avada söögikoha
Weizenbergi 15. Saime projektile PRIA toetuse, mis
paneb 5-aastase kohustuse.
Praegu käib projekteerimine,
ise loodame aasta pärast
avada. Projekt on ilus ja näeb
ette maja täisremonti koos
sisedisainiga. Fassaad jääb
samaks, hoovi pool muutub
põhjalikult. Alumisele korrusele peaks tulema suur
söögisaal, lisaks veel väliterrassid, kus suvel on meeldiv väljas istuda ja kohvi
juua. Kui ikka suur buss
turistidega ette sõidab, siis
peaks kõik süüa saama.
Teisele korrusele tuleb kaks
väikest ruumi, kus on võimalik teenuseid osutada. Saame
kanepilastele pakkuda umbes 5 töökohta, hooajaliselt
võib-olla isegi rohkem. Söögisaal võimaldab väiksemaid pidusid korraldada, just
sünnipäeva- ja peielauad on
kohalike jaoks tähtsad. Infopunkt ja arvuti kasutamise
võimalus on jällegi see, mida
vajavad läbisõitjad.
Weizenbergi 15 maja lugu
oli päris huvitav. Maja ehitamisega alustasid kaks venda
Edesid, üks loobus ja teine
ehitas lõpuni. Alguses oli seal
pagaritööstus ja lihakarn.
Omaniku tütar elab praegugi
veel Tartus. Pärast maja
natsionaliseerimist sai majavalitsejaks Evi Kattai. Majas
on olnud politsei, tarbijate
ühistu pood ehk kanepilastele
tuntud Dagi pood. Üleval olid
kogu aeg üürikorterid ja
2010. aastaks oli maja juba
paar aastat tühjana seisnud ja
lagunemas.
Sügisel perega seda maja
koristades oli seal hästi soe ja
mõnus ja krunt oli kuidagi
tuultest varjatud. Nii tekkis
ka uuele kohale võrukeelne
nimi: Lämmi Kotus. Välisseinas on veel ilusat vana palki, midagi vana jääb kindlasti
alles, vana hea maja hing jääb
sisse. Meie idee on teostumas, eks ülejäänu paneb elu
paika.
Sina ja Martti olete aktiivsed tegutsejad MTÜ Kanepi Seltsis.

MTÜ Kanepi Valla Seltsi
nimekirjas on 15 liiget. Kauni Ilusa kodu konkurss toimub koostöös vallavalitsusega, mitu aastat on olnud
jõululaat, eelmisel aastal
toimus leivalaat, kirbuturg.
Suvel püüame kaasa aidata
kohaliku elu elavdamisele ja
oleme avatud koostööks.
Meie elame siin, see on
meie elukeskkond. Maal
hakkama saamine pole
raskem kui linnas. Maale on
tarvis ise mõtlevaid aktiivseid noori. Ma olen õnnelik
selle üle, et lapsed saavad
siin turvaliselt koolis käia, et
ma ei pea närveerima nende
koolitee pärast. Eraettevõtluse puhul saan tegelda oma
perega ja koduga, ma ei
saaks 8-17 tööl olla, kõik
muu jääks tegemata.
Linna elama asumine ei
olnud meil abikaasaga kunagi plaanis. Ülikooli lõpetamise järel kaalusime Martti
kodukoha Võsu ja Kanepi
vahel. Siin olid sõbrad ja ka
elamispind Turu tänaval
olemas. Autotäis rahvast käis
Põlvasse tööle.
Kes on need inimesed, kellelt oled elus õppinud?
Vanemad olid väga töökad,
ema töötas kolhoosis raamatupidajana, tihti oli vaja ka
õhtuti kodus tööd teha. Isa oli
tuletõrjes tööl ja remontis
masinaid, mõlemad olid
kogu aeg tegevuses. Ka abikaasa vanemad on maalt
pärit, tegelevad talupidamisega. Oleme Marttiga samuti
rahutud hinged, kogu aeg
tahaks midagi teha ja uut ette
võtta. Oma maja juures
toimetamine ja oma ettevõte
ongi meie hobi. On väga
tähtis, et kõrval on inimene,
kellega asju arutada, oma
ideed läbi rääkida ja koos
mõelda.
Ja lõpetuseks, millist lille
osta koolilõpetajale?
Kõige minevam on roos,
sinna ei saa midagi parata.
Kui lasteaia lõpupidu oli, siis
üks ostja küsis, kas midagi
lihtsamat ei ole. Ja ostis ikka
roosi, ka lasteaia lõpetajale.
MERIKE LUTS

Klaus von Roth abikaasaga olid taas külaskäigul oma esivanemate maal
Kolmandat korda viibis Eestis Rothide perekonnanõukogu esimees Klaus von Roth koos Heidrun
Heinrichiga. Hamburgist saabuti Tallinna 30. juunil, et
veeta 10 päeva oma esivanemate kodumaal. Aja valikul
peeti silmas võimalust näha Tallinnas toimunud noorte
laulu- ja tantsupidu. Kaunis tantsupidu ja laulupidu
läksid mõlemale hinge. Rongkäigust otsiti hoolega Kanepi
silti Põlvamaa kolonnis ja leitigi ning Kanepile plaksutati
tänava ääres.

foto: Tiiu Leppikus

Peale Tallinna külastamist sõideti rendiautoga ringi
Põhja Eestis. Paraku ei jätnud see osa Eestist eriti
sügavat muljet. Süüdi oli ka
vihmane ilm. Imetleti kau-

neid Palmse ja Sagadi
mõisahooneid. Imestust
tekitas neile kahe Virumaa
olemasolu, meenutamaks
„Berliini müüri“, mida peaks
lammutama, õnneks „müüri”

ei leitud! Kui nad oma
sõpradelt reisi eel küsisid –
kumb on ilusam, kas Põhjavõi Lõuna-Eesti, siis nimetati enamasti ikka LõunaEestit.
Tartu on nende meelest
armas linn, seal kohati teisigi
saksa turiste, kes imetlesid
ülikooli hoonete akende
piltidelt nimekaid professoreid välja piilumas. Nad ei
olnud rahul, miks ei ole ikka
märgitud, et need professorid
olid Dorpati ülikooli ajast,
nagu vanasti ülikoolilinna
tunti.
Kuigi oli varem kokku
lepitud, et Kanepisse jõutakse ärasõidu eelsel pühapäeval, olid Klaus ja Heidrun
Kanepi juba neljapäeval ja
otsustasid omapäi Kanepis
ringi vaadata. Nad käisid
Rothide perekonnakalmistul, viisid sinna roosid ja
olid hauaplatsi hooldamisega rahul.
Ka koolimajas vaadati
ringi ja tutvuti stendidega
kooli fuajees. Suvevaheajal
tööl olnud õpetaja kutsus
appi keeleõpetaja Merike

Lutsu, kes andis külaliste
küsimustele nii inglise kui
saksa keeles vastuseid. Koos
vaadati kooli muuseumi ja
jutustati koolist Üllatavalt
hästi oli külalistel meeles viie
aasta tagune Eestis käimine ja
nad leidsid kooli muuseumi
külalisteraamatust oma nimedki. Merike soovitas
vaadata Värskas „Peko“
etendust, sinna ka edasi
sõideti, tehti vahepeatus
Võrus.
Pühapäeval viibiti praost
Johann Philipp von Rothi
ehitatud Kanepi kirikus ja
kohtuti õpetaja Margit Lailiga, kes teenistuse järel
kinkis Rothide perele uue
kiriku laualipu, mille muretsemisel oli abiks ka Rothide
toetus kiriku 200.juubeli
puhul. Külalisi üllatas kiriku
lõunaeestikeelne altaritekst.
Kohtumine vallavanema
Aivar Lutsuga puhkepäeval
oli eriline vastutulek nende
jaoks. Neid huvitas valla elu,
kooli tulevik ja sotsiaalsete
probleemide lahendamine.
Kaasa viidi kohaliku kunst-

niku pilt ja Eesti lipp. Nad
meenutasid oma esimest
külaskäiku 2000. aastal perekonnapäeval, järgmist külaskäiku perepäeval 2006.aastal
ning oskasid hinnata Eesti
elu edasiminekut. Neilel
torkas Eesti üldpildis silma,
et on ehitatud palju uusi ja
huvitavaid hooneid, kuid
nende mõju vähendavad
samas lagunenud ja luitunud
hooned.
Külaskäik lõpetati Pikajärve mõisas, kus nad ei
olnud seni käinud. See mõis
kuulus 38 aastat Kanepi
praosti ülikooli lektorist poja
järeltulijale Carl Hermann
von Rothi perele. Kuigi Eesti
mõisate raamatus on lossi
ehitamise aastaks märgitud
1908, toetasid nad allakirjutanu kahtlusi, et loss on
ehitatud siiski tunduvalt varem, juba Rothi eluajal, mida
kinnitavad mõisahoone
originaalkaunistuste osad
Rothide roosi motiividega.
Igatahes lepiti kokku, et
püütakse leida lossi Carl von
Rothi perekonna pilte ja saata
need mõisahoone kaunis-

tuseks. Samuti lubati juba
lähemal Stockholmi perepäeval teha ettepanek perepäeva korraldamiseks Pikajärvel Cantervilla lossis.
Rothidele kuulunud mõisatest on säilinud kolm
mõisahoonet: lisaks eespool
nimetatule veel Alfred von
Rothile kuulunud Restu
mõis, mis oli koolimajaks ja
Nikolai von Rothidele kuulunud Põlgaste mõisahoone,
mis asub Lahel.
Esmaspäeval sõitsid
külalised laevaga Stockholmi, et teha seal kolmepäevane ringreis Karin von
Rothi külalislahkust kasutades. Nad jäid oma puhkusega Eestimaal väga rahule ja
tegid mitmeid avastusigi –
näiteks, et ajaloos eksisteerisid Eestimaa ja Liivimaa
kaua eraldi ja et võru keel ei
sarnane üldsegi eesti keelele,
pigem soome keelele. Kanepile ja Eestimaale soovisid
nad edu, kordaminekuid ja
õitsengut.
MILVI HIRVLAANE
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Kaika Suveülikool 2011
Järjekorras 23. Kaika Suveülikool toimub Kanepi kihelkonnas Kanepi alevikus 12.
kuni 14. augustini 2011. a.
Suveülikoolis peetakse
loenguid, tutvutakse põhjalikumalt Kanepi valla lähiümbrusega (ekskursioon ja
matk), toimub kultuuriprogramm – kirikukontsert
Kait Tamralt, regilaulutsõõr
ja lastekoolitus, kus väiksematele suveülikoolis osalejatele õpetatakse võru keelt,
rahvalaule-mänge-tantse
ning joonistatakse ja meisterdatakse erinevatest looduslikest materjalidest.
Eksponeeritud on mitmed
näitused (Kanepi kihelkonna
käsitöö, Toomas Kalve fotonäitus, Epp Margna maalid
jne), esietendub kohalikule
pärimusele ja legendidele
toetuv J.Rahmani algupärane
näidend, mille toob lavale
Kanepi näitering. Võimalik
on vaadata filmiprogrammi V.Vidili dokumentaalfilme
Kanepi kultuuriloost. Traditsiooniliselt toimub Suveüli-

kooli ajal laupäevaõhtune
simman.
Tänavuse Kanepis toimuva suveülikooli teemad
puudutavad ühes teemaplokis Kanepi kihelkonna
ajalugu ja kultuurilugu. Teine
loenguteplokk on keskendunud kultuuri ja kirjanduse
teemadele laiemalt, vaadeldes nii võrokeelset uudiskirjandust, kui arutledes ja
võrreldes murdekeelse kultuuriruumi arenguid kõrvutatuna arengutega kogu Eesti
kultuuripildis. Kolmas teemaplokk on rõhuasetusega
loodusele, sellega seonduvale pärimusele ja nii looduskui pärimushoiuga seonduvatele teemadele.
Suveülikooli rektor on hr
Kalle Eller.
Ettekandeid ja loenguid
peavad nii kohaliku kooliõpetajad, kui ka mujalt
kutsutud esinejad: M. Hirvlaane, M. Kõivupuu, O.Ruitlane, L. Sommer, U. Sellis,
J. Paal jne.
Suveülikooli keskseks

toimumispaigaks on Kanepi
Seltsimaja, korraldajateks on
Kanepi Laulu Selts, MTÜ
Võro Selts VKKF.
Ööbida saab kas Kanepi
Gümnaasiumi ruumides –
igal soovijal peab kaasas
olema oma madrats ja muud
magamistarvikud, telgis
Seltsimaja taga või broneerida omale aegsasti tuba
mõnes lähedal asuvas turismitalus.
Toitlustamine toimub
Kanepi Gümnaasiumi sööklas. Süüasoovijatel on vajalik enda eelregistreerimine.
Etteregistreerijatele maksab kolme päeva söök (7 toidukorda) 15€, alla 10-ne aastastele lastele 8€. Ilma etteregistreerimata maksab kolme päeva toitlustamine 17€.
Suveülikooli täpne ajakava avaldatakse juuli lõpus.
Kontaktid:
ÜLLE SILLAMÄE
ylle.sillamae@gmail.com,
tel 5561 24 27
EPP MARGNA
hinokad@gmail.com,
tel 514 4718

Kirjanduslik orienteerumine 2011
2.-4. maini toimus Kanepi
raamatukogus kolmandat
korda kirjanduslik orienteerumisvõistlus, mis on õpilastele meeldinud ja iga kord
rohkem kaasalööjaid leidnud. Põnevusega oodatakse
võistluse tulemusi ning lõpuüritusel kohtumist kirjanikuga.
Seekordne orienteerumine 2.-11. klasside õpilastele toimus kolmel päeval.
Iga klass moodustas kolmekuni viieliikmelise võistkonna, aga võis ka üksi
osaleda. Küsimused koostas
2.-3. klassile kooli raamatukogu juhataja Kadri Mõttus
ning vanematele klassidele
Tähte Tagel, Epp Margna ja
Heli Adamson.
Lahendati ristsõnu folkloori teemadel, olid küsimused kaasaegsest kirjandusest,
ajakirjandust, oli vaja tunda
eesti lastekirjanikke ning
nende loomingut. Väga kiiresti lahendasid ülesanded
ära need lapsed, kes raamatu-

kogus sagedased külastajad
ja tublid lugejad.
Lõpuüritusel 5. mail oli
kohtumine lastekirjanik Ketlin Priilinnuga. Ta on kirjutanud huvitavaid raamatuid
põnnidele, noortele kui ka
täiskasvanutele.
Orienteerumisvõistluse
tulemused olid alljärgnevad:
2.-3. klass: I koht võistkond
"Targad" (Lorely Kõrvel,
Kristiina Roht), II koht
võistkond "Raamatukoid"
(Laura Saunamets, Merit
Rammul, Carlos-Mathias
Vaher), III koht "Uno Mento" (Kadri Kalve, Marie
Merkuri, Heili Aavola).
Osales veel kaks võistkonda :
Monika Kattai, Maris Haavapu, Keitlin Kõoleht, Helena Rajatamm, Marge Veskemaa ja Terje-Riin Tätte.
4.-6. klass: I koht 6. klassi
võistkond (Marie-Rahel Lail,
Kevari Liin, Joel Klaar, Karin Maranik, Kristen-Kalev
Lina. II koht 5. klassist Hereli
Juurik.

7-9 klass: I - II koht 7 klassi
võistkond Sirli Niidumaa,
Kerli Tagel, Mariscalle Kõrvel, Birgit Kaleva ja I-II koht
9 klassi võistkond KinneRiin Reest, Maarja Lattik,
Mari Neissaar, Doris Järv, III
koht 8a klassi võistkond
Helena Lattik, Katrin Vestrik, Deivi Koppel, Astrid
Ziugmann.
10.-11 klassid: I koht 11
klassi võistkond Helika Aigro, Evaliina Urm, Heret
Adamson, II koht 10. klassi
võistkond Lisanne Tamm,
Helene Leht, Kärt Laine,
Kadi Hõim, Jane Hiop.
Ürituste läbiviiviimist
toetas Kultuurkapital, Kanepi Seltsimaja, Kanepi Gümnaasium, Kanepi Raamatuküla ja raamatukogu
Kanepi Raamatukogu
tänab kõiki üritustest osavõtjaid, läbiviijaid ja toetajaid!
HELI ADAMSON,
raamatukogu juhataja

Tulin, nägin, võitsin !
5. juunil toimus Võhandu
matkarajal naiskodukaitse
poolt organiseeritud orienteerumismäng “Tulin, nägin,
võitsin!”. Üritusele kutsuti
osalema ka kodutütreid.
Koos minuga esindasid Kanepi rühma veel Mari-Liis,
Karin ja Mirell.
Koguneti Toolamaa piknikuplatsile, kus kell 14
moodustati meist võistluspaarid ja loosi teel saadud
number näitas kätte stardijärjekorra. Mina koos MariLiisiga, läksime rajale teisena. Kokku oli 5 võistkonda. Läbida tuli 6 km matkarada, millel oli 5 kontrollpunkti.
Esimeses punktis oli meil
vaja meelde tuletada esmaabioskusi. Pidime välja selgitama, mis on juhtunud,
kutsuma abivajajale kiirabi,
toimetama kannatanu päästjatele lähemale ja asetama ta
õigesse asendisse.
Teises punktis läbisime

takistusraja, kus pidi hoidma
tasakaalu, ronima läbi väga
väikestest kohtadest ja roomama. Enne takistusrajale
minemist panime selga suure
seljakoti, kiivri ja jaki.
Kolmandas punktis oli
vaja tunda nelja sõlme (kalamees, seasõrg, liuglev aas ja
surmasõlm). Oskasime kõiki
peale surmasõlme, mis pole
meil kunagi korralikult selgeks saanud.

Angela ja Mari-Liis.

Järgmises punktis oli vaja
leida alalt 15 militaareset,
need meelde jätta ja hiljem
kirja panna. Meil oli meeles
14 asja.
5. punktis lahendasime
ristsõna, kus meile anti küll
vihjeid, aga naiskodukaitse
küsimustega jäime siiski
hätta.
Viimases punktis keetsime katelokis vett. Sellega
läks meil väga kaua aega, sest
tuli ei tahtnud süttida. Aga
see polnud vist meie süü, sest
piiritust oli topsis liiga vähe.
Lõpuks saime siiski vee keedetud ja saimegi puhkama.
Peale matka grillisime,
sõime ja jagasime muljeid
matkast. Umbes kell 17
hakkasime Põlva poole sõitma. Enne seda, said aga kõik
osalejad šokolaadi ja tänukirja võistlusel osalemise
eest.
Aitäh toreda ürituse eest!
ANGELA KORELA,
Kanepi rühma kodutütar

Kanepi Seltsimaja näitetrupp käis tuuril ja
valmistub kolmanda tüki esietenduseks
Eelmisel suvel esietendunud
N. Gogoli „Naisevõtt“ osutus
sedavõrd huvitavaks, et mängukavast seda välja jätte veel
ei saa. Küllakutseid esinema
tuli lähedalt ja kaugelt.
Pilk kalendrisse ja kaardile, tuur alaku. Kõiki pakkumisi polnud võimalik vastu
võtta ja paljusid soove polnud
hetkel võimalik täita, seepärast otsustas trupp, et
sügisel näevad nimetatud
etendust ka need teatrihuvilised, kelle juurde kevadel ei jõudnud.
Seljataga on põnevad
lavakogemused ja soojad
vastuvõtud Tsooru Rahvamajas, Võnnu Kultuurimajas,
Nõuni Kultuurimajas, VastseKuuste Kultuurimajas.
Kodustel on võimalik
seltsimaja näitetruppi näha 6.
augustil Mesipuu talus Rehepapi päeval, siis on taas
„Naisevõtt“ laval.
Sel suvel valmib ka uus
lavastus, mis keskendub
Kooraste juubeliüritusele.
Jan Rahmani kirjutatud näitemäng „Varetepalu“ esietendub Kooraste Suurjärve
kaldal 23. juulil kell 16.00.
Tegemist on algupärase näitemänguga, mille autor kirjutas
Kooraste kandi legendide ja
lugude põhjal. Näitemängu
lugusid seovad omavahel
Kanepi kihelkonnast üles

kirjutatud regilaulud, näidendi lõpulaul on autori
loodud tekst ja viis. Kui on
tegu lauludega, siis vist ei pea
tutvustama seltskonda, kelle
esituses neid kuuleb. Kuigi
muusikaline osa pole ehk nii
mahukas ja vaevanõudev
võrrelduna ülemulluse suve
etendusega „Sooharimine ja
südameharidus“, on Kanepi
segakoor dirigent Kalev Lindali taktikepi all näiteseltskonnaga koos näitelaval.
Kuna tegu on Kooraste oma
kandi looga, siis oli lavastaja
peaaegu kinnismõte, et omakandi lugusid mängigu oma
kandi tegelased. Väga lihtne
olnuks kasutada juba teadatuntud teiste harrastusteatrite
näitlejaid. Seda teed me aga

ei läinud ja püüdsime leida
näidendisse ikka Kanepi
poisse ja tüdrukuid.
Praegu käivad veel viimased proovid enne etendust. Nagu öeldakse suurlavastuste puhul, et üks nädal
jääb alati puudu, kuid anname parima alates näitlejatest
lõpetades tehnilise meeskonnaga, et etendus siiski
korda läheks ja Kooraste küla
sünnipäevalised elamuse
saaksid.
Veel võib etendust „Varetepalu“ näha 29. juulil kell
20.00 Rõuges Ööbikuoru
laululaval ja taas 13. augustil
kell 19.00 Koorastes.
ÜLLE SILLAMÄE,
näitejuht

Pokumaa suvi
17. juuli Taimepäev
Kavas: Käime koos asjatundjatest
botaanikutega kell 11.00 ja 13.00 ja 15.00 ja
17.00 taimi uurimas. Päev kogu perele
22.juuli Arsise Tartu noorte
kelladeansambli kontsert 19.00
23. juuli Käsitööpäev, viltimine
Kavas: Tungime koos juhendajaga kell
12.00 ja kell 14.00 viltimise jpm. tööde
saladustesse.
Päev kogu perele
24. juuli Meepäev
Kavas: Maitseme värsket mett, kuulame
algusega kell 12.00 ja 14.00 juttu
mesilastest ja mis siis teha kui mesilane on
sind nõelanud, pakutakse ja saab osta
meetooteid. Meemassaaži võimalus! Info
massaaži kohta telefonil 5121201.
Päev kogu perele
30. juuli Puuskulptuuride festival
Kavas: Vaatame üle ja hindame Pokumaale
kogunenud puuskulptuuride valmistajate
loomingu. Näeme loojaid töös ja ühiselt
žüriiga valime välja kõige toredama
puuskulptuuri. Päev kogu perele
31. juuli Puidust mänguasjade
valmistamise päev
Kavas: kell 12.00 ja kell 14.00 õpetatakse
meistrite poolt lapsi ja vanemaid huvitavaid
puust mänguasju valmistama.
Päev kogu perele
05. august Mari Kalkuni kontsert
06. august Putukapäev
Kavas: Uurime koos spetsialistiga algusega
kell 12.00 ja kell 14.00, mis elukad need
putukad õigesti ka on. Päev kogu perele
13. august Seenepäevad
Kavas: Korraldame seente tundmaõppimiseks metsaskäigu koos spetsialistiga
algusega kell 12.00 Metsast tulles
korraldame Pokumaal seenenäituse.
Päev kogu perele.

14. august Jälle seenelkäik koos
spetsialistiga algusega kell 12.00 ja hiljem
näituse täiendamine. Kell 16.00 degusteerime erinevaid seenetooteid
Päev kogu perele
19. august Tirtsusirinapäev
Kavas: Kuulame koos Puukoga kell 11.00 ja
13.00 ja 15.00 kes ja kuidas meie ümber
siristavad ja proovime ka ise siristada.
20. august Sirina karaoke
Kavas: Püüame nii hästi kui suudame
erinevaid sirinaid imiteerida ja zürii valib
parima siristaja.
21. august Loomalugude päev
Kavas: Algusega kell 12.00 ja kell 14.00
vestab teadmamees meile juttu huvitavatest
loomadest. Päev kogu perele
21. august Loodushäälte öö
Kavas: Kuulame kella 20.00 kuni 22.00
Pokumaal erinevaid ööhääli ja vestame juttu
samadest häälitsejatest. Öö kogu perele
27. august Metsapäev
Kavas: Algusega kell 12.00 ja kell 14.00
räägime metsast ja selle tähtsusest inimeste
elus. Kell 16.00 teeme väikese matka
ümbruskonna metsades, mis lõpeb
piknikuga. Päev kogu perele.
27. august Kummituste öö
Kavas: Algusega kell 20.00 katsume luurata
kummikutes kummitusi ja ehk õnnestubki
neid näha. Vestame tondijutte ja teeme
tõrvikurongkäigu, et oleks julgem ja valgem.
Öö kogu perele.
28. august Pesupäev
Kavas: Algusega kell 12.00 ja 14.00 õpime,
kuidas ja millega varem pesu pesti. Võib
tellida kastekannudušši ja teisi üllatusi.
Päev kogu perele
Pokumaa lahtiolekuajad: 01. juuli - 31. august
kella 11.00-19.00, E suletud
01.sept - 31.okt kella 11.00 - 17.00 E, T suletud
tel 5342 5054, e-post: info@pokumaa.e

Rattakross
Kanepi I Rattakross toimus
koolimaja ümbruses. Võistlused olid osavuse peale.
Võisteldi vanusegruppide järgi. Kuni 4-aastastest võistles
Brenda Järv. Kuni 8-aastastest tüdrukutest startis Lorely
Kõrvel. Kõige väiksemate
sõidumaa pikkus oli 330 m,

Lorely läbis selle raja kaks
korda. Poisse oli võistlemas
juba rohkem. 5-6 aastastest
startisid Gabriel Keldu, Fred
Järv ja Allar Ehte. 7-8-aastastest poistest võistlesid
Henry Zoludev, Karl Kevin
Keldu ja Joosep Timmi. Nemad läbisid kaks korda 330

meetrit. 11-12-aastastest
poistest sõitis Kert Pärna.
Kõik osalejad said diplomi.
Loodame, et järgmistel
võistlustel on osalejaid rohkem, sest rattasõiduoskus
kulub kõigile ära. Jalgrattaga
sõitjatel peab kindlasti olema
peas kiiver, seda nõuab ka
uus liiklusseadus.
Ürituse korraldas Kanepi
Spordiklubi.
MAIKEN KELDU
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Vastsündinud
vallakodanikud

Õnnitleme juubilare ja eakaid sünnipäevalisi!
Silmadesse soojust ja rõõmude värvi, südamele jõudu ja
mõtetele lendu,eluteel astudes hoogu ja indu!
JUULI
91
Leida Jakobson
Peetrimõisa küla
89
Hilda-Elfriide Siimann
Kooraste küla
Koidula Viiding
Kooraste küla
88
Salme Kõiv
Erastvere küla
87
Heida Uibo
Kanepi alevik
86
Loreida Hurt
Põlgaste küla
85
Karl Sisask
Kooraste küla
84
Erich Lõhmus
Põlgaste küla

Leida Kuhi
Kanepi alevik
Helju Normet
Magari küla
Herta Tamm
Sõreste küla
83
Nikolai Paisnik
Kanepi alevik
Maria Kübar
Kanepi alevik
Asta Õigus
Kanepi alevik
80
Milvi Kutti
Soodoma küla
75
Solve Pann
Rebaste küla
70
Kalju Jänes
Karste küla

AUGUST
92
Kaja Kirsipuu
Rebaste küla
91
Evi Lepik
Soodoma küla
88
Gerda Otsus
Kanepi alevik
87
Veeliks Kivi
Põlgaste küla
Evald Savi
Põlgaste küla
Koidula Länik
Kaagvere küla
Erika Sisask
Heisri küla
Valve Leis
Hurmi küla
86
Ilse Kõiv
Põlgaste küla
85

Laine Suvi
Kanepi alevik
82
Leo Lõhmus
Varbuse küla
81
Koidula Toode
Kanepi alevik
80
Tiiu Kool
Kaagvere küla
Helvi Braks
Kanepi alevik
75
Heino Uibo
Närapää küla
Aile Kerdma
Erastvere küla
Taimi Saamen
Kanepi alevik
70
Ene Lilleoja
Piigandi küla
Enn Viin
Kanepi alevik

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

31. juulil kell 19 Kanepi
kirikus Tarmo Pihlap'i
laulude kontsert “Valgeid
roose”.
Suviselt soe kontsert, kus
meenutatakse Tarmot ja Tema lauldud laule. Esitlusele
tulevad Teie kõigi poolt
armastatud laulud nagu „Aeg
kaob rõõmud jäävad“, „Vanaisa kell“, „Laev tõstis
purjed“, „Miks vaatad täis

igatsust teele“, "Alice", "Lucille", "Ei tea miks aeg kaob
käest", jpt. Ja muidugi
„Valgeid roose“.
Muusika ja laul saatsid
Tarmot kogu elu. Meie elu
saadavad Tema lauldud laulud tänaseni. Tarmo musikaalsus, laulutämber ja üldrahvalikud laulud viisid ta
Eesti estraadilauljate tippu.
Tänasel kontserdil esitavad

armsakssaanud laule noorem
vend Priit Pihlap ansamblist
FIX (laul, akustiline kitarr) ,
Meelis Punder ansamblist
Karavan (laul, akustiline
basskitarr), Margus Kappel
ansamblist Rock Hotel (klaver) ja rahvusooperi esibariton Jassi Zahharov (laul).
Meie kõigi kummardus
Tarmole.
***
Sooduspilet kehtib pensionärile koos soodustust
tõendava dokumendiga (nõutav kohapeal).
Piletid müügil piletimüügi kohtades üle Eesti ja
tund enne algust kohalpeal.
Ürituse lingid: http://
www.kontsert.ee

Kutsume kõiki osalema17. juulil algusega 11.00 Kanepi
Gümnaasiumi staadionil toimuvale

Kanepi valla PEREPÄEVALE!

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

Mihkel Jänes Erastvere küla
Andris Siim Roopalu Heisri küla
Mirja Silva Kaljula Põlgaste küla
Hugo Põlluveer Hurmi küla
Laura Aleksejev Soodoma küla

Õnnitleme vanemaid!

16.07 kell 13.00
Hurmioru 10 triatlon
toimub Savi turismitalus
Kogunemine ja registreerimine algab kell 12.
Korraldajad
Savi talu ja PIL
Info tel 514 7462,
e-post: savitalu@hot.ee

Suvehelid 2011
kontserdid
"Võta jalatsid jalast,
sest paik, kus sa seisad, on
püha!
Nõo kirikus 8. august kell
18, Urvaste kirikus 11.
august kell 18, Räpina
kirikus 13. august kell 18
Vastseliina kirikus 20.
august kell 17.
Kanepi kirikus 27. august
kell 18
Esinevad: Atlan Karp
(bariton, teater Vanemuine)
Lande Lampe-Kits (flööt)
Elke Unt (orel)
Kontserdid on tasuta.
Annetusega saab toetada
kohalikku kogudust.
Kontserte toetavad Eesti
Kultuurkapitali Võru-,
Põlva- ja Tartumaa
ekspertgrupid

Kõik tegevused on tasuta!
Esinevad:
• Kanepi noortekeskuse segarühm
• Kanepi memmede tantsurühm
• Saverna seenioride segarühm
• Kätlin Vaher ja noortekeskuse
muusikaklubi
• Ülar Kõrge

Õnnitlus
Aksel Marki 98. sünnipäevaks
Aksel Mark sai 20. juunil 98 aastaseks. Sain temalt
postkaardi, kus ta tunneb suurt rõõmu Kanepi lehe
ja iga kirja saamise eest. Kas meie suudame oma
98. eluaastal sellise käekirjaga veel kirjutada? Ta
on meie kihelkonnast pärinev vanim ajakirjanik ja
poliitik. See huvitav teine pilt on Uppsala Eesti
koguduse esimehena oma kogududele tänusõnu
ütlemas 1990. a., Nüüd Eesti kogudust seal enam
pole. On suur rõõm teda 98. sünnipäeva puhul
õnnitleda kodukandi poolt.
MILVI HIRVLAANE

Kavas meelelahutust igas vanuses pereliikmetele:
• Mööda Kanepit sõidab rong!
• Batuut-takistusrada
• Robin Hoodi vibulaskmine
• Kastitornironimine
• Kostüümides sumo
Traditsiooniline jalgpallilahing „Emad&pojad vs isad&tütred“
Avatud välikohvik
(eelregistreerimine võistkondadesse tel5330 3678)
Päeva juhib Pipi
Koduloonurk Milvi Hirvlaane juhtimisel
Saadame vanad rõivad uuele ringile
Päeva korraldavad Kanepi valla
Lemmikloomad – võta oma parim sõber kaasa ja tule näita teistele!
Noortekeskus ja sõbrad: Kanepi
Väikelaste mängunurk – joonistamine, liumägi, autod-mootorrattad,
Kodupere, Saverna Lasteaed,
mänguasjad. Kell 12.00 käpiknukkude etendus!
Mesipuu talu, Kanepi Gümnaasium,
Male-kabenurk – simultaan ja vaba võistlus
Tommirent, Suure-Jaani
Tegevustoad – näomaalingud, asfaldijoonistused, õhupalli-figuurid, etnilised Noortekeskus, Vastse-Kuuste
trummid, salvrätitehnikas säilituspurgid, märkide valmistamine
Noortekeskus Kanepi Laulu
Võistlused – fotojaht, kalapüük, meeskondlik teatevõistlus
Selts, Aid ja Kodo, Kanepi Seltsimaja
takistusrajal, humoorikas mitmevõistlus
jt.
Viktoriin-õnneloos – tulemuste avaldamine ja auhindade loosimine
kell 14.30
Tule ja veeda üks tore päev!
• Fotostuudio • Pipi pannkoogid • ... ja palju muud põnevat!

Suitsusaunad
Rahvakultuuri Arendus- ja koolituskeskuse Põlvamaa spetsialist
Kati Taal palub abi suitsusaunade kaardistamisel. Võrumaa (Lõuna-Eesti) suitsusaun
taotleb saamist UNESCO maailmapärandi nimekirja. Seepärast tahetakse kaardistada

Vanal Võrumaal asuvad suitsusaunad. Huvi tuntakse ka nende
suitsusaunade vastu, mida hetkel ei kasutata ja lihtsalt seisavad. Kasutuses olevate suitsusaunade kohta käiv info on
loomulikult teretulnud. LõunaVõrumaal on juba väga palju

Hakkepuidu kokkuost. Ostame okspuukoort, saepuru , virnastatud võsa ja
raiejäätmeid, pinde ning järkamisest jäänud klotse. Samuti ümarmetsamaterjale, mis on kaotanud kaubandusliku väärtuse (pehkinud, mädanikuga, mittestandardes mõõdus küttepuud ja palgid). Hind: 2-7 €/ puistekuupmeetri eest olenevalt materjaliga liigist. Minimaalne kogus 30 puistekuupmeetrit. Ostame raieõigust võsastunud aladel, kraavipealsetel,
teeäärtel. Hind ja tasumise viis kokkuleppel vastavalt objektile.
Kontakt : 58 171 699 Jüri. e-post jyri@selmet.ee või info@selmet.ee

Kanepi Teataja

saunu üles antud, kuid PõhjaVõrumaal (Põlvamaal) on info
napp. Aidake, palun, meie suitsusaunad üles leida! NB! Turismitalude juures olevad ja teenivad saunad arvesse ei lähe.
Ülle Sillamäe
tel 5561 2427, e-post:
ylle.sillamae@gmail.com
Ostame ja viime ära vanametalli! Vajadusel võtame raskesti äraveetavad/kättesaadavad
konstruktsioonid osadeks. Samuti
aitame ära viia vanu autoakusid.
Raha kohe! (Transport tasuta).
Info: 53 567 062.

21.08 kell 10.00
KIRBUTURG
Kanepi Gümnaasiumi
sisehoovis
tel 505 6297

Kanepi
Streetball 2011
16. juulil toimub kaheksandat korda tänavakorvpalliturniir Kanepi
Streetball.
Turniir toimub kahes vanusegrupis: noortele
algus kell 11:00 ja meestele 13:00.
Põhjalikum info on kättesaadav kodulehelt:
http://kanepi.streetball.
ee ja Facebooki fännilehelt
http://www.facebook.
com/kanepistreetball.
SURNUAIAPÜHA
Kanepi kogudus
14. august 10.30 Kanepi-Ala kalmistul.
Pihi ja armulaua talitus surnuaias.

MÄLESTAME
Tiia Mäesalu
05.02.1954-07.05.2011
Erastvere küla
Aino Simga
15.05.1933-04.05.2011
Kanepi alevik

Heino Kruuda
12.12.1933-10.05.2011
Varbuse küla
Endla Tühis
10.06.1923-17.05.2011
Erastvere küla

Hildegard Vesper
22.06.1928-20.05.2011
Soodoma küla
Ilse Vahesaar
01.07.1922-22.05.2011
Kanepi alevik
Ella Patrael
07.11.1921-29.05.2011
Erastvere küla
Mati Kihulane
02.08.1943- 24.06.2011
Kooraste küla

Kanepi vallavalitsuse ja volikogu ajaleht. Toimetuse aadress: Turu 2, Kanepi, 63101 Põlvamaa.
Koostaja: Tiiu Leppikus, tel 797 6312, 797 6323, kanepi.teataja@gmail.com. Tänan kõiki kaastööde eest! Uue lehe materjale ootan 1. septembriks.
Vallavalitsuse ja volikogu teated: Õie Põder, sünnipäevad, sünnid ja mälestamised: Heli Kakk. Küljendaja: Mall Sermand. Trükk: Paar trükikoda Tartus.

