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Lugupeetud
kodukandi rahvas!
Austatud külalised!
Kanepi valla ja volikogu
poolt tervitan ja õnnitlen
teid kõiki Eesti Vabariigi
sünnipäeva puhul!

Eesti Vabariigi 93. sünnipäeva tähistamine
Kanepis Vabadussõja ausamba juures
Külmakraade trotsides
olid Eesti Vabariigi 93.
sünnipäeva varahommikul
Kanepis Vabadussõjas
langenute mälestuskivi
juurde kohale tulnud suur
hulk inimesi, kes on omaks
võtnud traditsiooni, heisata lipp oma riigi sünnipäeva auks ja asetada
pärjad vabaduse eest langenud sõdurite mälestu-

seks. Sinimustvalge lipu
heiskasid vallavanem
Aivar Luts, aktiivne vallakodanik Hele-Mall Türna
ja koolinoor 11. klassi õpilane Janar Tamm Südamlikud soovid olid kirikuõpetaja Margit Laililt.
Tervitustega esinesid ja
pärjad asetasid Põlva
maavanem Priit Sibul,
vallavolikogu esimees

Vahur Tohver, Kaitseliidu
Põlva maleva kapteni
kohusetäitja. Pärja asetasid ka Kanepi Kodutütarde esindajad Kaia Kõrge ja
Marie Rahel Lail. Kogu
üritust on igal aastal ilmestanud Kanepi segakoori
lauljad. Kui puhkpillid nii
külmaga häält ei tee, siis
meie lauljate hääl kõlas
väga võimsalt dirigent

Kalev Lindali juhendamisel. Laulud Kanepist, isamaast lõid pühademeeleolu, samuti Hans Klaari ja
Janar Tamme ette kantud
Henrik Visnapuu isamaalised luuletused Maarjamaa laul ja Pea vastu!
Maavanem Priit Sibul
tänas ürituse eest Kanepi
volikogu, vallavalitsust,
lauljaid seltsimaja sega-

koorist, Põlvamaa Kaitseliitu, noori ja kõiki osalejaid, kes Eesti Vabariigi
sünnipäeva koos päikesetõusuga pidulikult alustasid ja seda oma kodudes
perede keskel jätkavad.
Korraldajate poolt ootas
kuum puljong ja pirukad,
mille eest tänud Tammiku
pubile.
KT

Mida tähendab minu jaoks Eestimaa?
Kirjutavad 4. klassi õpilased
Linda: Eestimaa tähendab
minu jaoks kõike. Siin
elan mina, minu lähedased
ja sõbrad. Ma tahaks terve
Eestimaa läbi käia. Eesti
on väga väike, aga väga
ilus. Ma olen käinud paljudes Eestimaa paikades,
aga mitte veel poolteski.
Me käime perega igal
aastal Pärnus telkimas,
mulle väga meeldib seal.
Anette: Eestimaa on minu
jaoks nii kodu kui ka
sünnimaaa. Eestimaal on
uhke elada, sest ta on
omamoodi riik. Tean, et
mitmed teised on tahtnud
meid endale vallutada, aga
me oleme iseseisvad. See
on meeldiv maa, kus kõik
on nii rahulik. Hariduse

saamiseks on meil ilusad
ja valged koolid, et saada
targemaks. Eestimaa on
minu jaoks armas kodumaa, siin võib endale
lemmiklooma või lihtsalt
armast looma saada.
Ta r m o : M i n u j a o k s
tähendab Eestimaa kõike,
näiteks me oleme iseseisvad, meil on euro, me
saame poest osta asju. Me
saame arstiabi ja haridust.
Laur: Minu jaoks tähendab Eestimaa palju. Ma
saan siin elada, koolis
käia, meil on tasuta haridus. Ma tahaksin käia
paljudes kohtades, näiteks
Paides ja näha seda Eestimaa südant, mis on põllule

joonistatud. Minu jaoks on
Eestimaal kõik vajalikud
asjad olemas: vabadus,
kodukoht, sõbrad.
Risto: Siin on palju ilusat
loodust ja saab teha igasuguseid asju. Siin saab
talve nautida ja mõnuleda
koos sõpradega. Mulle
meeldib, et siin saab teha
asju, mida teistes riikides
teha ei saa.. Veel meeldib
see, et meil ei ole kümneid
miljoneid inimesi, siin ei
pea olema teiste inimeste
seas, meil on vähe inimesi,
saab olla sellistes ilusates
kohtades, näiteks kus on
mäed.
Katriin: Esiteks on Eestis
väga hea elada, selle-

pärast, et siin ei ole
katastroofe, maavärinaid
ega vulkaane. Eestis hoolivad inimesed rohkem,
sallivad teistsuguseid ja
armastavad väga oma
peret. Eesti on üks ilusamaid kohti maailmas.
Hanna-Ly: Mulle on see
eelkõige kodumaa, mille
au on kaitsmist väärt.
Vabadussõjas kaotasime
palju oma rahvast. Saime
vähe olla vabad ja siis
tulid jälle sõdurid, kes ei
tahtnud meie iseseisvusest
midagi kuulda. Oli jälle
vaja võidelda, aga nüüd
oleme vabad ja uhked oma
riigi üle. Me oleme küll
väike rahvas, aga me
oleme kavalad.

Demi: Minu jaoks tähendab Eestimaa kõike. Eestimaa on maa, kus mina
elada saan ja teha seda,
mida mina tahan. Minu
jaoks on Eestimaa üks
ilusamaid ja mõnusamaid
paiku, kus elada.

Oleme väike maavald,
mille elanike arv, nagu
paljudes teisteski taolistes
paikades, tasapisi aina
väheneb. Seepärast tahaks
täna mõelda inimesele.
Kui vaatame enda ümber,
siis tundub, et meid pole
sugugi vähe. On lauljaid ja
pillimängijaid, müüjaid ja
ostjaid, õppijaid ja õpetajaid, kunsti loojaid ja
kunsti tarbijaid, looduslapsi ja linnainimesi.
Aga on ka rikkaid ja
vaeseid, suuri ja väikesi,
andjaid ja võtjaid, nägijaid
ja pimedaid, kuuljaid ja
kurte ning palju igasugust
muudki rahvast.
Siinkohal tuleb meelde
ühe targa kirjamehe mõte:
„On vaja igat sorti inimesi,
et saada kokku maailm”.
Järelikult meil ongi oma
maailm, sest meil on nii
erinevaid inimesi!
Aga tühi on see maailm, kui need inimesed
üksteist ei märka. Seepärast küsigem enda käest
aeg-ajalt: „ Kas ma olen
tõesti nii vaene, et ei suuda
ära tunda vaimurikkust?
Kust läheb piir suure ja
väikese vahel, kui suur
mandub ja väike teeb
vägitegusid? Kas ma võtjana pole ehk liiga suurt
tükki saanud ja andjale
ainult andmisrõõmu jätnud? Võib-olla ma polegi
nägija, kui näen ainult
seda, mida ise tahan näha?
Kas ma olen ikka kuulja,
kui ei kuule muud kui
ainult kiidulaulu iseendale? ”
Nõnda arutledes jõuame mõistmisele, kui tähtis
on teine inimene meie
kõrval ja kui vajalik on
kuulata ja vaadata südame
kaudu.
Me rõõmustame, et
meil on ühine kodu, ühine
Eestimaa, ühine Põlvamaa, ühine Kanepi. Rõõmu teie kõikide kodudesse!

Sven: Mulle meeldib Eestimaa. Siin on ilus loodus
ja palju loomi. Eestis on
palju soid ja metsi. Mulle
meeldib, et Eestis on erinevad aastaajad: kevad, VAHUR TOHVER,
suvi, sügis ja talv. Eesti on vallavolikogu esimees
ka kultuurimaa.
(kõne peetud EV 93. aastapäeval Kanepi VabadusMõtted kogus õpetaja
sõja ausamba juures
MAIVE TOROP,
toimunud üritusel)
4. klassi juhataja

2 Kanepi Teataja

Väljavõte Kanepi Vallavolikogu
27.01.2011 istungi nr 1 protokollist
1. Valla 2011. aasta eelarve
teine lugemine ja vastuvõtmine
Otsustati:
1. Kinnitada 2011. aasta eelarve kogumahuga 2 102 907
eurot.
2. Kinnitada reservfond summas 21 091 eurot.
3. Kinnitada eelarve kassatagavara 1598 eurot.
4. Rahaliste vahendite vaba
jääk summas 232 127 eurot.
Vastu võtta määrus nr 1 ”Kanepi valla 2011. aasta eelarve
kinnitamine”.
2. Ehitise peremehetuse tu-

vastamine
Abivallavanem Olev Pärna
tutvustas otsuse eelnõud,
millega tuvastati Põlgaste
keskuse 12a asuvate garaažide peremehetus.
Otsustati: vastu võtta otsus nr
1 “Ehitise peremehetuse tuvastamine”.
3. Jaoskonnakomisjonide
moodustamine
Otsustati: kinnitada Kanepi
valla jaoskonnakomisjonide
koosseis.
4. Volikogu 2011. aasta tööplaani kinnitamine
Otsustati: vastu võtta otsus nr

Väljavõte Kanepi Vallavolikogu
17.02.2011 istungi nr 2 protokollist
Päevakord:
1. Kanepi valla miljööväärtuslike alade teemaplaneeringu vastuvõtmine
Otsustati:
vastu võtta 8 poolthäälega
(4-vastu; 1-erapooletu) määruse eelnõu “Kanepi valla
miljööväärtuslike alade teemaplaneeringu vastuvõtmine” määrusena nr 2.
2. Tervisespordi olukorrast ja
tegemise võimalustest vallas
Valla kultuuri- ja spordinõunik Ülle Sillamäe tegi
ülevaate tervisespordi tegemise võimalustest vallas.
Mis spordisündmused on
lähiajal tulemas?
5. märtsil korraldab Kanepi
Avatud Noortekeskus valla
vastlapäeva
12. märtsil toimuvad Kanepi
Valla meistrivõistlused suusatamises. Eraldi toimub ka
tillusõit.
21. aprillil jüripäeva jooks
(kõnd) ümber Erastvere järve
Kevadel algab rattasõidusari,
mis kestab septembrini, eraldi tillurattasõidud.
Koostöös OK Kobrasega toimub suvel rahvaorienteerumismatk Piigandis.

Päevakorrapunkt nr 3 Maa
munitsipaalomandisse taotlemise algatamine
Maanõunik Aare Plato tutvustas otsuse eelnõud, millega taotletakse Kanepi
aleviku tänavate alane maa
munitsipaalomandisse.
Otsustati:
vastu võtta otsuse eelnõu
“Maa munitsipaalomandisse
taotlemise algatamine” otsusena nr 5.
Päevakorrapunkt nr 4
Kohanimede määramine
Maanõunik Aare Plato tutvustas otsuse eelnõud.
Otsustati:
vastu võtta otsuse eelnõu
”Kohanimede määramine”
otsusena nr 6.
Päevakorrapunkt nr 5
Kohalikku teeregistrisse kantavate teede nimekirja kinnitamine
Otsustati:
vastu võtta otsuse eelnõu
“Kohalikku teeregistrisse
kantavate teede nimekirja
kinnitamine” otsusena nr 7.
Päevakorrapunkt nr 6
Projektide rahastamisest ja
raha kasutamisest
Ettevõtluse- ja arendus-

Ettekanne Kanepi Vallavolikogu
istungil 17.02.2011
Teema: tervisespordi olukorrast ja tegemise
võimalustest Kanepi vallas
Ülevaade hetkeolukorrast
Kanepi vallas on sporditegemise võimalused hetkel
järgmised: Kanepis on olemas on staadion, võimla,
jooksu- ja kõnnirajad, suusarajad, ujumiskoht, liivarand.
Staadion on kasutatav
pärast koolitunde kõigile
spordiga tegelevatele inimestele, juurdepääs on vaba.
Staadionil on talvel hooldatud liuväli, mida uisutajad
hoogsalt kasutavad.
Samuti on Jõksi järve ja
Vähkjärve ümbrus tervisesportlaste meelispaik.
Põlgastes tegutseb toimiv
motoklubi, Sõrestes toimuvad mäkketõusuvõistlused ja
krossid. Hurmis toimub igal
suvel triatlon. Kanepi valla
eakad käivad üks kord kuus
Otepääl Pühajärve SPA-s
ujumas, tehakse võimalusel
vesivõimlemist.
Üks kord nädalas reedeti
toimub gümnaasiumi saalis
soovijatele võimlemistreening.
Esmaspäeviti ja kolmapäeviti kell 18.00 toimuvad
gümnaasiumi saalis korvpal-

litreeningud. Treeningud on
mõeldud kõigile huvilistele.
Olemas on hooldatud
suusarajad. Koolimaja staadioni kõrval ja Tartu mnt
ääres on suusarajad, mida
hooldab Kanepi Gümnaasium.
RMK hooldab suusaradu,
millele on ligipääs nii Lajavangu bussipeatuse juurest
kui ka Latiku mäelt. Neid
suusaradu kasutatakse praegu aktiivselt, probleemne on
autojuhtidel masinate parkimine Lajavangus. Latiku
mäge kasutavad ka lumelaudurid.
Ootused, vajadused
Toimunud ümarlaudadel on
välja toodud ühiste ettevõtmiste ja koostegemiste soov
ja vajadus.
Traditsioonilised sportlikud sündmused on juba kinnistunud, kuid vajadus laiema kõla- ja kandepinnaga
sündmuste vastu on inimeste
arvamuse kohaselt olemas.
Traditsiooniliselt toimub
jaanipäeval Kanepi Valla
Rammumees 2011, Kanepi
Avatud Noortekeskus korral-

3 ”Kanepi Vallavolikogu
2011. aasta tööplaani kinnitamine”.
5. Valla miljööväärtuslike
alade teemaplaneeringu vastuvõtmine
Otsustati:
11 poolthäälega lükata tagasi
määruse eelnõu “Kanepi
valla miljööväärtuslike alade
teemaplaneeringu vastuvõtmine”.
6. Rahalise toetuse eraldamine Mooste Vallavalitsusele
Otsustati:
8 poolthäälega (3 erapooletut) eraldada toetusena
Mooste Vallavalitsusele
2000 eurot.
Vastu võtta otsus nr 4 “Rahalise toetuse eraldamine”.
komisjoni esimees Avo
Kruusla andis ülevaate,
kuidas on toimunud raha
taotlemine ja vallalt saadud
raha kasutamine Kanepi valla
MTÜ-des.
Arendusnõunik Enn Ruusmaa andis ülevaate valla
huvides ja valla osalusel
menetlemisel olevatest projektidest. Menetlemisel on
Põlgaste Laululava renoveerimine, Kanepi kiriku signalisatsiooni paigaldus, Kanepi
noortekeskuse rajamine,
kaugtöökeskuse rajamine ja
palju muid projekte.
Otsustati:
Muuta vallavolikogu 13.12.
2007 määrusega nr 35 vastu
võetud “Kanepi valla eelarvest kultuuri, hariduse,
laste ja noorsootöö, spordi ja
rahvatervise üritustele, projektidele ja programmidele
toetuse andmise korra kehtestamine” paragrahv 5 lõiget
1 sõnastuses toetuse taotlemiseks esitab taotleja vormikohase taotluse vallavalitsusele iga aasta 31. märtsiks
(praegu 01. veebruar) ja 01.
juuniks.
Väljavõtted koostas
vallasekretär Õie Põder
Volikogu istungi materjalidega on
võimalik tutvuda valla kodulehel
www.kanepi.ee ja dokumendiregister.

dab rannavõrkpalliturniire,
Perepäeva, suviti toimub Kanepis tänavakorvpall.
Probleemidena on kerkinud üles: tervisespordirajad
vajavad hooldust aastaringselt, võiks olla valgustatud
spordirada, mida saaks kasutada terve hooaja vältel.
Ideed, mida on välja
pakutud, hõlmavadki konkreetseid rajatisi või spordisündmusi. Toon välja mõned:
kasutada spordisündmuste
läbiviimisel tuntud sporditegelasi või siitkandist pärit
tuntud ja tunnustatud sportlasi; toimuksid spordipäevakud, ümber järve(de) jooksud; tenniseväljak; pereüritused.
Mis spordisündmused on
lähiajal tulemas?
12. märtsil toimuvad Kanepi
Valla meistrivõistlused suusatamises. Eraldi toimub ka
tillusõit.
21. aprillil jüripäeva jooks
(kõnd) ümber Erastvere järve
Kevadel algab rattasõidusari, mis kestab septembrini,
eraldi tillurattasõidud. Koostöös OK Kobrasega toimub
suvel rahva orienteerumismatk Piigandis.
Ühistöö mitmete MTÜde ja spordiorganisatsioonidega tiheneb ja sportlike
sündmuste kalender täieneb.
ÜLLE SILLAMÄE

Tervis läbi liikumise
Intervjuu Vaike ja Kailo Meesakuga
Meie perearst Vaike Meesak koos abikaasa
Kailoga olid viimasel maratonil juba staažikad osalejad. Vaike on läbi sõitnud kuus
Tartu maratoni ja osalenud viis korda Tartu
maratoni neliküritustel, sügisel sai ta hõbemärgi omanikuks. Neliküritus tähendab seda,
et kevadel on jooksumaraton 23 km ja rattaralli 135 km, sügisel rattamaraton 89 km,
talvel suusamaraton 63 km.
Miks lähevad tuhanded inimesed karmil
pühapäeval nii pikka maad sõitma?
Kailo Meesakul oli seekordne viies Tartu
maraton läbi suusatada. Ta vastab, et teeb
seda omaenda tervise huvides. Eesmärk ei
ole see, mitmendana finišisse jõuad, vaid
võistlus käib iseendaga, kas suudan selle maa
läbi sõita. Veelgi tähtsam on aga leida endas
viitsimist enne maratoni iganädalaselt suusatamas käia. See viimane ongi enda tervise
seisukohalt kõige olulisem.
Mis sunnib seda ette võtma, tegelikult see
pole ju üldse kerge?
Vaike: Mõnus on aastaringselt end treenida ja
siis minna tõestama endale, et oled tubli
olnud. Kui lumi maha tuleb, nii kohe suusad
alla. Kahjuks on aega ainult nädalavahetustel
suusatamas käia, sest talvepäevad ju nii
lühikesed. Treenime Latiku mäe taga metsas,
kuhu RMK poolt on suusarajad sisse aetud.
Kõige rohkem meeldib sõita Käärikul 15kilomeetrisel Kekkose rajal, mis on raske,
aga väga ilus. Kilomeetritele arvet ei pea, sõidame niipalju kui aega on.
Maratoni pühapäev oli väga külm. Mis on
külma vastu kõige parem?
Vaike: Külma vastu on head spetsiaalsed
spordiriided, pakkisin sel aastal end siiski
väga ära, päikse käes läks väga palavaks, aga
õhtul oli hea.
Kas järgmisel aastal jälle?
Vaike: Ikka tuleb minna järgnevatel aastatel
uuesti. Alustasin 50-aastasena maratonidel
käimisega. Olen oma vanuse kohta täiesti
tavaline inimene. Võtan juba kuus aastat igal

Maratonile minekuks valmis!
hommikul kõrgevererõhutõve vastu ravimeid, kuid see ei takista mind füüsiliselt
vormis hoidmast. Kutsun endiselt enda
tervise eest hoolivaid inimesi meiega kepikõnnile. Saab väga hea ja mõnusa koormuse.
Reedeti saab kooli võimlas lihasvenitusi
teha.
Vestles TIIU LEPPIKUS
Tänavusel Tartu Maratonil osalesid Kanepist veel Sirje Salundi,
Maiken Keldu, Janis Kukk ja Priit
Kask. (KT).
Ühised kepikõnnid esmaspäeviti kell 20
ja kolmapäeviti kell 19,
kogunemine Kanepis kiriku müüri ääres.
Reedeti kell 16.10 gümnaasiumi saalis
võimlemine. KÕIK on oodatud!

Põlvamaa Tervisenõukogu kutsub osalema tervisekonverentsil "MEIE OLEMINE ”
Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses 7. aprillil 2011. Algus kell 9.30. Osalemistasu 2 €
Usume, et hea tervis, kõrge töövõime ja õnnelik elu on jätkuvalt võimalik. Konverentsil annavad hüva
nõu ja häid mõtteid oma ala tuntumad spetsialistid: Kunstiakadeemia professor David Vseviov, Moses
Maimon - tunnustatud jooga, tantra ja meditatsiooni õpetaja, Viigi Viil - arst,kinesioloog, Arvo Soomets tervenda-mistehnika Maagiline MATRIX õpetaja jt, kes kutsuvad kaasa mõtlema meie olemist ja heaolu
mõjutava- tel teemadel minevikus, olevikus ja tulevikus. Tervisekonverentsiga tähistatakse Maailma
Tervise- päeva. Osaleda tasub, sest saadud teadmistest on suur kasu nii endale kui lähedastele ning
töö-kaaslastele. Saadud teadmisi saad julgelt jagada ka oma sõpradele-tuttavatele. Info ja
eelregistreerimine: www.tervis.polvamaa.ee; tel 799 8932 või ene.mattus@polvamaa.ee

KredEx annab kuni 35% toetust korterelamu
energiatõhususe ja hea sisekliima tagamiseks
Küttekulude kokkuhoiuks ja
hea sisekliima tagamiseks pakub riik KredExi vahendusel
korterelamutele head finantslahendust rekonstrueerimise
rahastamiseks, kombineerides
omavahel toetused ja sooduslaenu.
Alates 2010. aasta septembrist toetab KredEx korterelamute rekonstrueerimist
kuni 35% ulatuses. Uue meetmega rõhutab riik kompleksse
rekonstrueerimise vajadust, et
tagada hoones esmajärjekorras
kvaliteetne sisekliima: piisav
temperatuur, värske õhk ja
hoida niiskus normi piires.
Lisainfot hoonete seisukorra ja kompleksse rekonstrueerimise vajalikkuse kohta
saab vaadata KredExi kodulehel: www.kredex.ee.
Kõigepealt tuleb tellida
energiaaudit. KredEx toetab
energiaauditi tegemist 50%
ulatuses.
Edasi võiks ühistu juhatus
kokku panna rekonstrueerimise esialgse eelarve ning
tutvuda rahastamisvõimalustega. KredExist võimalik
saada teostatavatest töödest
sõltuvalt kuni 35% toetust
rekonstrueerimistöödele ja
kuni 1993. aastani ehitatud
korterelamutel on võimalik

kasutada ka soodusintressiga
(täna kuni 3,8% aastas, fikseeritud 10 aastaks) pikaajalist
(kuni 20 aastat) laenu. Teostatavate tööde tulemusel vähenevad hoones küttekulud ja
toetuste-sooduslaenu-küttekulude vähenemise kombinatsioon annab võimaluse
maja korda teha ka neil, kes
arvavad, et nad ei suuda selle
eest maksta. Rekonstrueeritud
majade kogemus näitab, et
elanike maksekoormus ei
tõuse.
Kuna vahendid rekonstrueerimistoetusteks tulenevad
rahvusvahelisest lepingust
Luksemburgi Suurhertsogiriigiga, saab toetust taotleda
maksimaalselt kuni 30. novembrini 2012. aastal või kuni
vahendid on jagatud.
Kuna rekonstrueerimistööde kogumaksumus on üldjuhul suur, vajatakse ka laenu.
Laenu võtmiseks peab juba
varem silma peal hoidma
korteriomanike maksedistsipliinil – kui esineb probleeme,
tuleb koheselt tegeleda võlgnikega. Sellega saab tegeleda
paralleelselt rekonstrueerimise
ettevalmistamisega.
Renoveerimisprotsessis on
väga oluline leida endale appi
projektijuht-omanikujärelval-

ve teostaja, kes aitab tellida
vastavad ehitusprojektid, läbi
viia ehitushanked ning teostab
tööde tegemise üle järelvalvet.
KredEx toetab ka ehitus-projektide teostamist 50% ulatuses.
Pärast ehitushangete läbiviimist saab kokku panna
toetuse- ja laenutaotluse. Kuna
mõlemad nõuavad ettevalmistust ja lisadokumente, tasub juba varem endale selgeks
teha, mida täpselt vaja on.
Kindlasti ei tohi töödega alustada enne toetuse- ja laenutaotluse esitamist. Kui elamu
taotleb rekonstrueerimiseks ka
sooduslaenu, saab toetuse- ja
laenutaotluse koos esitada
Swedbanka või SEB Panka.
Kui maja on ehitatud pärast
1993. aastat või laenu ei kasuta, saab toetuse taotluse esitada
otse KredExile.
Toetuse ja laenu tingimused on kättesaadavad KredExi
kodulehel www.kredex.ee
ning lisaküsimuste korral
võtke ühendust
KredExi töötajatega.

MIRJA ADLER,
Eluasemedivisjoni juht
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Eesti Vabariigi 93. aastapäeva tähistamine Kanepi Gümnaasiumis
kooli õpilased. Laulsid solistid Cristofer Lemon Lea,
Kristo Kõiv, Gaidi Põdder,
mudilaskoor ja lastekoor
õpetajate Piia Jõksi ja Ülle
Sakariase juhendamisel.
Henrik Visnapuu luulet
lugesid 11. klassi noormehed
Hans Klaar ja Janar Tamm,
juhendaja õpetaja Tähte
Tagel.
Õpilasesinduse liikmed ja
kodutütred viisid pärja ja
küünlad Vabadussõjas langenute mälestussambale (fotol).
Aktusele järgnenud ajalootunnis gümnaasiumi klasside õpilastele rääkis Valdo
Randpere tõsisemaid näiteid
Kanepi Gümnaasiumi pidulikul aastapäeva aktusel on
traditsiooniliselt lisaks oma
õpilastele esinenud ka külalised. Sellel aastal oli külas
Eesti Panga Nõukogu liige
Valdo Randpere (fotol). Ta
meenutas, et Eestis pole alati
olnud võimalik tähistada 24.
veebruaril Eesti Vabariigi
sünnipäeva, rääkimata sellest, et samal kuupäeval Julius Kuperjanovi sünnipäeval
tema haual küünalt süüdata –
mõlema eest karistas tollane
valitsus karmilt, üliõpilased
heideti välja ülikoolist..
Nüüd ei oska me sageli
hinnata saavutatud demokraatiat, sõnavabadust, õigust
kaasa rääkida oma riigi elus.
Siberisse saadetuks võis saada terve perekond vaid selle
eest, et keegi sugulastest oli
teeninud riigiametis. Ta rääkis loo 92-aastasest elurõõmsast vanaproast Leida
Mölderist, kes imekombel
ellu jäi, kuigi ta otse haiglast

linadega tõsteti loomavagunisse küüditatute hulka,
Siberis surnukuurist aga eluga välja pääses. Nüüd elab ta
Tõrvas. Veel meenutas Valdo
Randpere president Lennart
Meri kõnet kümme aastat
tagasi. Eesmärgid ja unistused tollasest kõnest on Eesti
Vabariik suutnud ellu viia:
saada Euroopa Liidu ja
NATO-liikmeks, siis ei osanud ta unistadagi, et oleme ka
nn jõukate riikide ühenduse
OSCD liikmed. Oma riik on
suur väärtus, kas oskame
hinnata, mis võimalused see
meile annab.
Volikogu esimees Vahur
Tohver meenutas, et Eesti riik
ei tekkinud tühjale kohale,
see on loodud inimeste poolt,
eesti haritud inimesed olid
eesotsas nii riigi loomisel kui
ka iseseisvuse taastamisel. Ta
rõhutas õpetajate tähtsat tööd
noorte kasvatamisel, kõik ei
suuda selles ametis kaua
vastu pidada. Kanepi koolil

Helve Konsap
on õnn, et siin töötavad pika
staažiga õpetajad, oma ala
armastavad inimesed. Ta
andis üle vallavolikogu ja
vallavalitsuse tänukirjad
pikaajalise töö eest Kanepi
koolis: 45 aastat algklasside
õpetajana töötanud Helve
Konsapile, 35 aastat saksa
keele ja inglise keele õpetajana töötanud Krista Koolile.
Üle 30 aasta tagasi tulid kooli
tööle inglise keelt õpetaja
Merike Luts, kunsti- ja käsi-

Rohelisem Eesti
8. veebruaril käis 10. ja 12. klasside õpilastele loengut
pidamas Riigikogu liige ja erakonna Eestimaa Rohelised
fraktsiooni esimees Valdur Lahtvee (fotol). Vaadati energiamajanduse teemalist lühifilmi ning arutleti rohelise energia
tootmise võimaluste üle maailmas ja Eestis. Näiteks oli
külaline veendunud, et tuumajaama pole otstarbekas Eestisse
rajada ning et seda ka ei tule. Samuti avaldas ta arvamust, et
päikesepaneelide hind lähiaastatel langeb sedavõrd, et
inimesed neid rohkem oma majapidamises kasutama
hakkavad.
LILIAN LEIB,
geograafia õpetaja

Tegemisedtoimetused
Põlgaste
lasteaias
14. veebruaril tähistasime
lasteaias sõbrapäeva. Sel
puhul meisterdasime ja kinkisime sõpradele kaarte.
Peale selle valmistasime
võileibu. Võileiba saab valmistada mitmel moel. Kõige
maitsvamad on ikka enda
tehtud. Nooremate laste võileivad piirdusid või määrimisega ja kaunistused kadusid koheselt kõhtu. Suuremate laste võileivad said
rõõmsad näod ja ootasid ilusti õiget aega. Lõpuks sai
kõigil kõht täis.
Eesti Vabariigi 93. sünnipäeva tähistamiseks meisterdasime Pika Hermani torne,

kleepetöid pidupäevasest linnast ja joonistasime oma
kodu. Pidupäeval olid meil
seljas rahvuslikes lipuvärvides riided. Tõime rühmaruumi suure Eesti lipu,
õpetajad rääkisid Eestimaa
sünnipäevast, lapsed lugesid
luuletusi, laulsime laule kodust ja kodumaast ning tantsisime. Seejärel ootasid meid
Põlgaste pansionaadi vanurid. Esinesime ka neile

pidukavaga. Nii mõnelgi
tädil-onul tuli pisar silma kui
Eesti hümni laulsime ja
luule-tusi lugesime.
Suured tänud lapsevanematele, kes igati toetavad meie tegemisi ja ettevõtmisi.
Täname ka naaberasutusi, kes meie esinemisi
ootavad.
OKSANA ŠEVTŠUK,
Põlgaste lasteaia õpetaja

töö õpetaja Ele Kõiv, Kanepi
kooli vilistlane Lilian Leib,
kes õpetab geograafiat ja bioloogiat. Lisaks on õpetajad
aktiivsed oma eriala propageerijad ka väljaspool õppetunde.
Kontserdil esinesid oma

nõukogude korrast, sel ajal
õppimisest ülikoolis, suunamiskomisjonidest, kogu inimeste elukorralduse kohta
kehtinud reeglitest. Noortel
on sageli raske mõiste
nõukogude perioodi, millegipärast ka kodudes sellest

eriti ei räägita, kuigi võiks ja
peaks, et see ei ununeks.
Sageli isegi nostalgitsetakse
teemal: nõukogude ajal oli
kõigil töö ja tasuta haridus.
Kas me ikka seda tagasi
tahame või väärtustame oma
iseseisvat riiki, mis meile nii
palju vabadusi on andnud.
Õppige ja kasutage oma
võimalusi. Noored kuulsid
otsesest allikast Valdo Randpere enda loo konfliktist
nõukogude korraga.
Vabariigi aastapäeva
sündmuste tähistamine jätkus
koolis klassidevahelise viktoriiniga, mille viisid läbi 7.

klassi õpilased õpetaja Külli
Pettai juhendamisel. Tublimad olid 4., 7. ja 12. klassi
õpilased.
TIIU LEPPIKUS,
ajaloo õpetaja

e-õpe Kanepi Gümnaasiumis
Esimene katse Eestis õpetada
gümnaasiumis valikkursusi virtuaalselt
Kanepi Gümnaasium on
esimeste seas, kes alustas
2010/11 õppeaasta algul
kümnendas klassis õpetamist
uue riikliku õppekava kohaselt, mis muutub kohustuslikuks alates 2011/12. õppeaasta sügisest. Aasta varem
alustamine on andnud meile
edumaa uuenduste sisseviimisel õppetöösse. Kuna uus
riiklik õppekava nõuab uusi
valikkursusi, siis koos Kolga,
Turba, Juuru Keskkooli ja
Rakvere Eragümnaasiumiga
moodustasime Väikekoolide
E-kursuste Võrgustiku, kus
eri koolide õpetajad valmistavad ette e-kursused, mida
saavad interneti abil läbida
kõigi viie kooli õppurid.
Kevadel 2010 viis Tiigrihüppe Sihtasutus läbi arendusprojektide konkursi „Innovaatiline kool 2010”, mille
eesmärgiks oli innustada ja
toetada haridusuuenduste
katsetamist. Konkursil võisid
osaleda kõik üldhariduskoolid, et taotleda rahalisi
vahendeid IKT abil õppetöö
arenduseks. Konkursi eelarve oli 1,9 miljonit krooni.
Tähtajaks laekus konkursile
229 taotlust. Tiigrihüpe Nõukogu valis välja 18 kõige
innovaatilisemat lahendust,
mida otsustati rahastada.

Rahastuse sai ka Kanepi
Gümnaasiumi arendusprojekt. Kanepi Gümnaasium oli
juba märtsikuus alustanud
kootööd teiste väikeste gümnaasiumitega, et teha ettevalmistusi kolme õppesuuna
ja 13 valikkursuse elluviimiseks gümnaasiumis.
Koos Turba, Kolga, Juuru
Keskkooli, Rakvere Eragümnaasiumiga kirjutasime
Tiigrihüppele kõik eraldi
taotlused, kuid rahastuse said
vaid Kolga, Turba ja Kanepi.
Suvel töötasid kõik koolid
välja e-kursuste programmid
ja õppekavad, Tallinna Ülikoolis läbisime spetsiaalse
koolituse e-kursuste läbiviimiseks, toimusid nõupidamised, kus räägiti läbi kursuste organisatoorne pool.
Septembris kuulutasime välja kaks e-kursust: 1. Dünaamilise veebilehe tegemine
PHP abil – õpetaja Kaarel
Joala, Kanepi gümnaasiumi
IT võrgusüsteemide administraator ning 2. – Perekonnaõpetus – õpetaja Merike
Kaste. Järgnes kursuste valimine viie kooli õpilaste poolt
ja neli kuud õppetööd e-kursuste jaoks loodud keskkonnas (õpilaste ja õpetajate
keskkond, kus on õppeaine
materjalid, tunnid, blogid,

õpilaste vastused jms).
Projekti rahastusperiood
lõppes 31. detsembril ja 21.
veebruaril toimus Tallinnas
Tiigrihüppe aastakonverents,
kus kõik rahastuse saanud 18
kooli esitlesid oma projekti
tulemusi, tõid välja vajakajäämisi, õppetunde ja õnnestumisi. Kuna meie kooli
projekt oli esimene katse
Eestis õpetada gümnaasiumis
valikursusi virtuaalselt, siis
tuli kuulajatelt palju küsimusi meie arendusprojekti
kohta ning mitu kooli soovisid järgmisel õppeaastal
meie innovaatilise lahendusega ühineda. Sama projekti
kaks aastat järjest ei rahastata
Tiigrihüppe poolt, kuid kindlasti soovime jätkata e-kursustega järgnevatel aastatel,
sest kooli üheks eesmärgiks
on õpilaste ettevalmistamine
toimetulekuks järgneval
õppetasemel. Kuna kutsekoolides ja kõrgkoolides on
õppimise, õpetamise, õppe
organiseerimise aluseks võetud elektroonsed keskkonnad, siis peab ka üldhariduskool harjutama õpilasi e-õppega.
MERIKE KASTE,
Kanepi Gümnaasiumi
direktor
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Kanepi Köie järjekorras neljas ümarlaud peeti Mesipuu talus
Mesipuu tallu jõudmiseks
oli lumesahk teed ja õueala
lumest vabaks lükanud
ning libeduse tõrjetki tehtud. Nii jõudsid paarkümmend osalejat 18. jaanuari õhtul kenasti kohale.
Pererahvas Maie ja Hennu
Krukov olid külakeskuse
ruumi soojaks kütnud,
kuum tee ja koogid ootamas.
Seekordse ümarlaua teemaks oli: „Kuidas teha ennast
meedias nähtavaks?”. Kanepi Köie eesttõmbaja Ülle
Sillamäe oli seekord kohale
kutsunud professionaalsed
tegijad: Umalehe peatoimetaja Ülle Harju, Põlvamaa
Omavalitsusliidu portaali
www.polvamaa.ee toimetaja Reeli Korgi ja Raadio
Martast Jaak Madismäe.
Oma ala asjatundjad andsid
külaelu ja seltside eestvedajatele head nõu, kuidas
oma tegemistest ajakirjanduse kaudu teistele teada
anda. Kõige parem on muidugi see, kui on olemas oma
ajakirjanik, kes kohale tuleb
ja loo teeb, aga kuna nad igale
poole ei jõua, siis tuleb ka ise
endast märku anda ja sõnum
valmis teha. Lihtsam viis on
muidugi helistada või lühikese teade edastada ja kui
sellel sõnumil on laialdasemat tähtsust ja tekitab
huvi, siis võtavad ajakirjanikud ise ühendust ja teevad
loo. Nii oli Kanepi leivalaadaga, Mesipuu Rehepapi
üritustega, mida kajastati
õige mitmetes
meediaväljaannetes.

Reeli Kork veab maakonnaportaali ja leiab, et ligi
5000 portaalikülastajat on
küllalt suur lugejate ring, kes
huvituvad Põlvamaal toimuvatest ettevõtmistest, kusjuures paljud lugejad on
välismaalt ja mujalt Eestist.
Reeli üleskutse oli: Tee head
tööd ja räägi sellest, anna
teada kasvõi telefoni teel, ta
aitab ise sõnumi kokku seada. Pressiteate olulised osad
on: mis toimub?, kus?, millal?, kes teeb?, natuke taustainfot, lõpuks huvitav pealkiri
mõelda ja kindlasti lisada
kontaktandmed
niisama
lihtne see ongi! Samasuguseid teateid ootab ka Marta
Raadio. Raadio on kõige
kiirem ja mugavam teadete
edastamise viis, eriti kui ürituse toimumiseni on jäänud
vähe aega. Kui varakult teada
anda, siis tehakse toimetuse
poolt ka mõnus heliefektidega klipp juurde, mis
muidugi maksab, kuid projektiürituste ettevalmistamisel on võimalik reklaamikulud projekti sisse kirjutada.
Ka on tore, kui keegi korraldajatest kohale tuleb ja vahetult intervjuu annab. Oma
ettevõtmisi on raadio kaudu
kajastanud Kanepi segakoor,
Hurmioru külaselts, Kanepi
laatade korraldajad.
Umaleht on väga omaks
võetud ajaleht, meeleldi loetakse lugusid oma küla
inimestest, populaarsed on
lood vanaaja asjadest ja oskustest, jutuvõistlused, lastenurk, Ruitlase lood. Ülle
Harju rõhutas, et kui on mõni

probleem, andke aga teada.
Tal oli hulgaliselt näiteid, et
lugu hakkab lahenema, kui
sellest lehes kirjutada.
Kui juba Mesipuus Jõgehara külakeskuses koos oldi,
siis kõneles perenaine Maie
Jõgehara külast, mis oma
endise tõmbekeskuse maine
kaotas, kui Jõgehara veski
tegevuse lõpetas. Varem oli
Jõgeharal villatööstus, saekaater, kontrabassitehas,
raamatukogu, nüüd seisavad
need hooned tühjana. Maie
tuli linnast maale ja seisis
valikute ees, mida tegema
hakata. Aastal 2004 oli
esimene Rehepapi üritus, mis
kiiresti üle-eestiliselt populaarseks saanud. Koostöös
Eesti Rahva Muuseumiga on
palju vanaaja töid-tegemisi
nüüd ka filmina jäädvustatud. Kokku on 14 projekti
kirjutatud ja teostatud. Tegemisi on mõtetes ja plaanides
veelgi: jätkata küladevaheliste vastlapäevade
korraldamist, 16 km Mesipuu
suusamaraton, kontrabassimängijate suvekontsert ellu
kutsuda, kontrabassimuuseum rajada, rehepeksumasin
remontida, sest sügisel sai
rukis maha külvatud, see
tähendab, et Rehepapp tuleb
augustikuus jälle. Kaks imekaunist pildiraamatut Rehepapi üritustest olid külalistele
vaatamiseks.
Arendusnõunik Enn
Ruusmaa jätkaski kohe sealt,
et kui on hea idee ja sisukad
ettevõtmised, siis saab ka
projektiga rahalist toetust.
Häid näiteid on oma vallast

tal tuua palju. Tema on meeleldi kõiki nõuga aitamas,
annab teada, millistest fondidest raha küsida ja kui on
vajalik omafinantseering, siis
on ka vallavalitsus toetanud.
Külade taastamise ja arendamise toetust tasub küsida
Leader-programmist, KIKist looduskaitselisteks ja
KULKA-st kultuurialasteks
ettevõtmisteks, piiriülesed
projektid on INTERREG-ilt.
Uuena on appi tulnud OÜ
Projektiekspert, kes viib läbi
koolitusi, aitab projektide
kõlbulikkust hinnata ja
koostavad ka ise taotlusi. Ka
on võimalik saada viie tunni
ulatuses tasuta nõuandeid.
Päeva võttis kokku Ülle
Sillamäe. Ta tutvustas Kanepis toimuvaid suuremaid
üritusi, millest olulisim on
kindlasti Kaika suveülikooli
korraldamine koostöös Võru
Instituudiga 12.-14. augustil,
samal ajal toimub ka MTÜ
Raamatuküla päev, lastele
ettevõtmised RMK poolt. Jan
Rahman kirjutab seltsimaja
näiteringile külaelulise loo,
mille esmaettekanne on
planeeritud Kooraste küla
esmamainimise 500. aastapäeva üritusel 23. juulil.
MTÜ Kooraste Küla Seltsi
esimees Urmas Kivirand
tutvustas aastapäevaga seotud tegevusi: mälestuskivi
avamine, raamatu kokkuseadmine, kevadel Kooraste
Suurjärve äärse pargi korrastamine ja endise kivitee
puhastamine.
Lõpuks lepiti kokku, et
järgmise Kanepi Köie ümarlaud toimub 24. märtsil Varbusel .
Ümarlaua teema oli väga
vajalik, sest tõepoolest meie
seltsid elavad huvitavat elu,
millest teisedki teada võiksid. Oma valla lehtki on
jätkuvalt valmis teie ettevõtmisi tutvustama ja olen
tänulik kõigile, kes seni ja
edaspidigi teateid saadavad
aadressile kanepi.teataja@
gmail.com või need vallamajja toimetavad.
TIIU LEPPIKUS,
ümarlaual osaleja

Pilt Erastvere pargis asunud
Marie kabel kirikust
Selle aasta esimene hea uudis – sain kätte minu soovil Almut
von Ungern-Sternbergi poolt Marpurgist Herderi Instituudi
pildiarhiivist tellitud selle ainsa pildi Ungern-Sternbergide
Erastvere pargis asunud Marie kirikust. Pilt oli tehtud härra
von Wolffi poolt ja asub tema arhiivifondis, ta on teinud ka
teisi pilte Eesti kultuuriloo jaoks enne 1935. aastat. Ma tahan
seda pilti meie ajalehes avaldada lootuses, et vanemad
inimesed seda kirikut veel mäletavad ja võib-olla leiavad
kusagilt salakarbist mõne parema pildi ka kiriku sisemusest.
Almut von Ungern-Sternbergile jään igavesti tänu võlgu!
Ungern-Sternbergide perekonnakalmistu oli rajatud
Erastvere mõisa pargis asuvale künkale tollase mõisaomaniku, maanõuniku ja kirikupatrooni, Tartu Ülikooli kasvandiku parun Paul Adolph v. Ungern-Sternbergi poolt 1883.
a. Kalmistu rajajal oli kuus last: kolm tütart ja kolm poega,
neist neljas, Conrad Sigismund Carl Gerd von UngernSternbergi vanaisa, sai mõisa pärijaks. Kabel-kirik ehitati
viienda lapse Marie Anna Eugenie (7.6.1856-24.4.1909)
kaasavarast, kartuses, et ta peagi sureb ja lootuses, et neiu
paraneb ootamatust halvatusest. Tema auks kandis kirik ka
nime kullatud tähtedega kiriku peasissekäigu kohale raiutuna
Marienkapelle. Andmed kiriku ehitamise kohta on saadud
allakirjutanu valduses olevatest Marie päevikute koopiatest.
Kirik ehitati samal aastal ja ainus ehtne tükk sellest, lisaks
vundamendile, on kivi aastaarvuga 1883. Kohalike inimeste
mälestuse järgi oli kiriku altaripildiks neitsi Maarja lapsega ja
seal olnud ka kaunis laemaaling. Kirik on lõplikult hävitatud
1948. aastal hooldekodu juhataja korraldusel.
Pilt on tehtud pargipoolselt küljelt, nähtavasti oli siis
peasissepääs juba hävinenud. Lisan kõrvale veel ka teise pildi.

Selle tänase mälestuskabeli püstitamist Gerd ja Martha von
Ungern-Sternbergide soovil ja finantseerimisel 1997. aastal
paljud veel mäletavad. Vanahärra Gerd külastab oma esivanemate kodu igal aastal alates 1996. aastast ja tema
finantseerimisel ning toetusel on palju tehtud Kanepi
kultuuriloo heaks.
Tartus, 16. veebruaril 2011
MILVI HIRVLAANE

Kaks õlgkübarat kingiks Kanepist Venemaa keisrinnadele
Ei ole teada teisi juhtumeid,
kus kahesaja aasta eest ühe
väikese kihelkonnakooli laste käsitöö oleks olnud nii heal
tasemel, et seda sobib kinkida oma ajastu kõige kõrgematele - Venemaa keisrinnadele, ja seda veel kahel
korral. Varasemalt oleme
ikka kirjutanud ja rääkinud
Kanepi meeskvarteti esinemisest 1880. a. suvel Venemaa troonipärijale Aleksander III-le Haapsalus ja tema
abikaasale õlgkübara kinkimisest. Kahe silma vahele on
jäänud aga esimese õlgkübara kinkimine keisrinnale
Rothi kihelkonnakooli kasvandike kätetööna. See on
Antsla pastori F. G. Moritza
poolt kirja pandud mälestustes Rothist (1818. a. saksakeelses Liivimaa pastorite
ajakirjas).
Venemaa keiser oli 18011825 Aleksander I, Katariina
II poja Paul I poeg, kelle kasvatuse ja ka abiellumise eest

hoolitses vanaemast keisrinna Katariina ise. Ta kutsus
Venemaale 13-aastase Badeni printsessi Louise Maria
Augusta, kes lasi end ristida
õigeusku ja võttis nimeks
Jelizaveta Aleksejevna. Jelizaveta Aleksejevna oligi see
keisrinna, kellele kinkis Kanepi kihelkonnakooli õpilaste käsitööna valminud õlgkübara praost Johann Philipp
von Roth isiklikult. Aastat on
raskem tuvastada, kuna seda
sündmust ei ole kajastatud
Rothi-Sonntagi kirjavahetuses. On teada, et Roth õppis
õlepunumise kõigepealt ise
Riias selgeks ja siis õpetas
edasi eestlannast talutüdrukule, kes seda koolilastele
hakkas õpetama. See võis
sündida arvatavasti aastal
1809/1810. Teatavasti omistati praost Rothile ülikooli
koolikomisjoni ettepanekul
1809. a. konsistoriaalnõuniku auaste. See tähendas ka
tihedamat sõitmist Peterburi

vahet. Mälestustes on märgitud vaid, et keisrinna oli nii
armastusväärne ja osutas
Rothile seda au, et võttis
vastu koolilaste valmistatud
kingituse. Võib arvata, et
selle valmistasid kihelkonnakooli poisid, kuna kool oli
siis juba pikemat aega töötanud ja poiste vilumused välja
kujunenud. Õlepunumist harrastati juba poiste kihelkonnakoolis, aga hiljem anti
see ala üle tütarlaste käsitöökoolile. Seega võis õlgkübar
valmida ka vaeste tütarlaste
käsitöökoolis. Tütarlastekool
saavutas üsna kiiresti pärast
töölehakkamist 12. detsembril 1811 suure populaarsuse.
Teise õlgkübara kinkimist inspireeris ilmselt 70-80
aastat hiljem rahva meenutustes säilinud mälestused
„vanast praavuskist“ ja tema
püüdlustest Kanepi nimi
kuulsaks teha kuni Peterburi
keisrikojani. Ka see õlgkübar
valmis tolleaegse kihel-

konnakooli tütarlaste käsitööna.
Kanepi meeskvartett oli
1880. aasta suvel ringreisil
marsruudil Viljandi-VändraPärnu-Haapsalu, siis Paldiski
kaudu Tallinna ja sealt laevaga Helsingisse ja edasi Hämenliina. Tagasi tuldi Viiburi
kaudu Narva ja edasi Rakvere-Tartu. Ikka esmalt kontserdid ja siis ajalehtede kiidusõnad järel. Venemaad valitses tollal küll Aleksander II,
aga troonipärijaks sai pärast
atentaati keisrile 2.03.1881
Aleksander III. Tulevane toonipärija abiellus (1866) Taani
printsessi Dagmariga, kellest
sai pärast õigeusu vastuvõtmist Maria Feodorovna, (pereringis Minniks kutsutud).
Aleksander III suvitas abikaasaga 1880. a. suvel Haapsalus. Seal esineski tulevasele troonipärijale Kanepi
meeskvartett J. R. Erlemanni
juhatusel. Tulevasele keisrinnale kingiti kontserdi lõp-

pedes lauljate poolt kaunis
õlgkübar. Sellegi olid valmistanud Kanepi kihelkonnakooli tüdrukud.
Veel kolmandalgi korral
kõlas talvepalees keisrikojas
Kanepi nimi. See oli Nikolai
II kroonimisel 1894. Keisrile
kingiti, Peterburis ja ka keisrikojas tuntud kujuri, Kanepi
kooli kasvandiku August
Weizenbergi „Ema kuju“.
See anti üle Eesti seltside
ühiskingina kui lihtsa talunaise – eesti ema koondportree.
Kas selliste kingituse
tegemine Venemaa valitsejatele oli „pugemine“, tava või
hoopiski julgus näidata väikese paiga tunnustust tsaariperele. Üks on selge: meie
esivanemad tegid kõik, et
Kanepi nimi vähemalt Vene
tsaarikojas ei oleks tundmatu.
Tartus, 11. veebruaril 2011
MILVI HIRVLAANE

Tänu ja
õnnesoov
Suur tänu
Milvi Hirvlaanele
Kanepi kultuuriloo
väsimatu kogumise
ja tutvustamise eest!
Õnnesoovid Milvile
75. juubeliks ja jätkuvalt
energiat, head tervist ja
väledat sulejooksu Kanepi
ajaloo kirjapanekul!
Tänutundes Kanepi
Teataja lugejad
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Õpilasfirmade traditsioon jätkub Kanepi Gümnaasiumis

Ootame kitarriste, trummareid, klahvpillimängijat
ja keelatud pole ka puhkpillimängijail endast märku anda!
Osaleja vanus võiks olla vähemalt 18.

Kanepi Gümnaasiumi õpilaste
headest tegudest koolis ja kaugemalgi

foto: Aino Mõttus

• Oleme õpilasfirma
J.M.E.H, kuhu kuuluvad
11.klassi õpilased Janar
Tamm, Meelis Hõim, Enri
Leht ja Hans Klaar. Valmistame puidust võtmehoidjaid. Tegeleme loodussõbraliku tootmisega, sest kasutame mahalangenud puid ja
jämedamaid oksi. Meie valikutes on: tammest, kasest,
elupuust, pihlakast, kadakast
ja veel mitmest puust võtmehoidjad. Neid saab ka logodega kaunistada.
Esimese müügikogemuse
saime Tartus Tasku kaubanduskeskuses Lõuna-Eesti
Õpilasfirmade laadal. Omandasime klientidega suhtlemise kogemusi ja õppisime
müügistrateegiaid. Meie eesmärgiks ongi saada kogemusi
ja teenida ka lisaraha. Meilt
saab tellida võtmehoidjaid:
meelis.hoim@mail.ee, hans.
klaar@mail.ee ja janar.
tamm@hotmail.com.
• Õpilasfirma MOKO alustas
oma tegevust Kanepi Gümnaasiumis 2010. aasta sügisest. Meie firma on neljaliikmeline – Sandra Nukk, Tarmo Teder, Aveli Oja ja Kristi
Teder. Valmistame mobiiltelefonide kotte. Oleme osalenud kahel laadal: Tartus
Tasku keskuses ja Tallinnas
Kristiine keskuses. Kuigi

Sõbrapäeva meenete müük kooli saalis
suurt müügiedu meil polnud,
siiski saime hea müügitöö
kogemuse. Minule on andnud õpilasfirmas tegutsemine julgust võtta endale vastutust, esineda avalikult ja
suhelda võõraste inimestega.
Oma toodete müügiga oleme
olnud edukad väljaspool
laatasid, ka koolis toimunud
Sõbrapäeva laadal. Õpilasfirma annab kindlasti häid
kogemusi, kui tulevikus ette-

võtjana tegevust alustada.
KRISTI TEDER,
11. klassi õpilane.
• Õpilasfirmas Pärlipüüdjad
tegutsevad Eveliina Urm,
Heret Adamson, Helika Aigro ja Taavi Lukats. Toodame
kauneid ja erilisi käsitööna
valminud kõrvarõngaid. 18.
detsembril Tartus toimunud
õpilasfirmade laadal jäime
väga rahule, sest meie tooteid

Kuidas leida kiiresti vajalik info

Foto: Aino Mõttus

Traditsioonilisel teatmeteoste kasutamise võistlusel
kooli raamatukogus selgusid parimad:
1. klass
Helina Hein, Maarja Runtal,
Karl-Kevin Keldu 16 punkti
Kadri Hõim, Keirin Linder,
Joosep Timmi 6 punkti
2.-3. klass
„Kolmikud” Jaan Jalas,
Laura Saunamets, CarlosMattias Vaher 42 punkti
„Kiisud” Heili Avola, Kadri
Kalve, Lorely Kõrvel 29,5
punkti
„Tiigrid” Helena Rajatamm,
Marge Veskemäe, Kaie Joala
20 punkti
„Draakoni hammas” Alex
Sevtsuk, Carlo Toomeoja,
Eero Allas 17 punkti
4.-5. klass
„Pliksid” Herely Juurik,
Cassandra-Meredith Vaher,
Kristiine Pokk 21 punkti

HEA MUUSIKAHUVILINE!
Kui oled mõelnud pillimängimisest
koos toredate inimestega ühes pundis,
anna endast märku ester@justtants.ee

Nii palju huvitavat leiab raamatutest!
„A-rühm” Sven Hallap,
Laur Lilleoja, Tarmo Veskemaa 19 punkti
„Targad” Anette Veski,
Chätliin Kullo, Hanna-Ly
Meekler 16,5 punkti
„Lillekesed” Kaisa Oja,
Kädrili Suurkivi, Gaidi
Põdder 12 punkti
6.-7. klass
„Elmar” Birgit Kaleva,

Mariscalle Kõrvel, Viivika
Veski 25 punkti
Kerli Tagel, Sirli Niidumaa
24 punkti
„Juku” Mari-Liis Lattik,
Angela Korela, Merike Roht
11,5 punkti
Marie-Rahel Lail, Robert
Rekker, Karin Maranik
9 punkti
8.-9. klass

osteti jõulukingitusteks ja
meil läks väga hästi. 12.
veebruaril Tallinnas Kristiine
keskuses oleks võinud paremini minna. Meie tooteid
saab soovi korral meiega
ühendust võttes meiliaadressil helika911@hot.ee või
helistades 5612 0783.
Õpilasfirmasid juhendab
majandusõpetuse õpetaja
Taimi Plado.
„Misjusika” Deivi Koppel,
Helena Lattik, Viivian Veski
28,5 punkti
Eleri Pärna, Veronika Vestrik, Katrin Vestrik 20 punkti
Karel Keldu, Kalev Maripuu,
Siim Kerner 14 punkti
Andres Jänes, Tanel Teder,
Martin Oja 10,5 punkti
Madis Leevandi 7,5 punkti
gümnaasium
„12. kl tüdrukud” Päivi
Margna, Liis Seeme, Helina
Ziugand 19 punkti
Chris Liebert, Henry Tamm,
Rihards Linde 18 punkti
Helene Leht, Maria Väronen,
Kadi Jänes 16 punkti
Sandra Nukk, Heret Adamson, Helika Aigro 16 punkti
Enri Sikk, Kärt Laine, Tõnis
Lilleoja 15 punkti
Henri Leht, Taavi Lukats,
Tarmo Teder 10 punkti.

20. jaanuaril ülekoolilise lumelinna ehitamise parimad
ehitised valmisid 2. klassi, 5.
klassi, 8. klassi ja 9. klassi
õpilaste poolt.
21.-27.jaanuaril kooli õpilasesinduse poolt organiseeritud 1.-12. klasside õpilaste joonistusvõistluse
„Minu lemmiktegelane“
võitjad: 1.-3. klass KADRI
KALVE (3.kl) I „Lumivalgeke“, HELENA RAJATAMM (2.kl) II „Lotte“,
LORELY KÕRVEL (3.kl) III
Muinasjutt „12 printsessi“.
4.-6. klass KARIN MARANIK (6.kl) I „Kass Oggy ja
Jack“, ANGELA KORELA
(6.kl) II „Jänku-Juta“,
ANETTE VESKI (4.kl) III
„Saabastega kass“. 7.-9.
klass. MARGARETHEELISABETH RUTIKU (7.
kl) I-II „Bender Bending
Rodrigues“, ANNA-LIISA
URM (8.a kl) I-II „Garfield“,
VIIVIKA VESKI(7.kl) III
„Pink Panter“. 10.-12. klass.
KATRE NEISSAAR (12.kl)
I „Muumimamma- ja papa“,
HELENE LEHT (10.kl)
II „Dr. House”, JANAR
TAMM (11.kl) III „Käsna
Kalle Kantpüks“.
24. jaanuaril õpilasesinduse
poolt organiseeritud 4.-6.
klassi lumespordipäeva
kelgutamise, suusatamise
ja uisutamise teatevõistluste võitjaks tulid 6. klassi
õpilased.
14. veebruaril kooli saalis
toimunud sõbrapäeva laadal sai müüa ja osta ehteid,
päevateemalisi omavalmistatud kaarte, küpsetisi jm.

Igaühel oli hea võimalus läkitada oma õnnitlus sõbrale
sõbrapostkasti. Ürituse korraldas õpilasesindus.
21. veebruaril toimunud algklasside Eesti-teemaliste
ristsõnade lahendamise
võistluse võitjad: 1. klassist
1. koht Karl-Kevin Keldu, 2.
koht Karol Patrael, 3. koht
Helen Hein. 2.klassist 1.-2.
koht Terje-Riin Tätte, Helena
Rajatamm, 3.koht Marge
Veskemaa. 3.klassist 1. koht
Merit Rammul, 2. koht Kristiina Roht, 3.-4.koht Monika
Kattai, Keitlin Kõoleht.
11. veebruaril toimunud Kodutütarde Põlva ringkonna
laskmise esivõistlustel saavutas II koha Kanepi kodutütarde võistkond koosseisus:
Angela Korela, Mari-Liis
Lattik, Kaia Kõrge, Karin
Maranik (6.kl.) 294 punkti.
14. veebruaril Põlva Muusikakoolis toimunud Eesti
Meestelaulu Seltsi üleEestilise poiste-solistide
võistulaulmise maakondlikus eelvoorus esinesid ja
pääsesid edasi Lõuna-Eesti
keskvooru: KRISTO KÕIV
1. klassist ja CHRISTOFERLEMO LEA 3. klassist, juhendaja õpetaja Piia Jõks.
Mõlemad poisid esinesid ka
kooli aastapäeva aktusel.
Maakonna suusavõistluste
tublimad 3. märtsil Värskas:
10.-12. kl P 5 km: 2. koht
Toomas Horma ja 5. koht
Siim Otsus; T 3 km 7. k Mirell
Lattik ja 8. k Janely Hiop; 6.7. klass P 3 km 6. k Mairo
Lattik.
AINO MÕTTUS

Küsimused koostasid
raamatukogu juhataja
Kadri Mõttus ja
õpetaja Lilian Leib

Ettevalmistused koolinoorte laulu- ja tantsupeol osalemiseks on täies hoos
1.-3. juulil toimub Tallinnas
XI Noorte laulu- ja tantsupidu „Maa ja ilm”, mille
kohta korraldajad on kirjutanud lastekooride lauluraamatusse sissejuhatuseks:
„Me kõik mõistame ilma läbi
oma silmade. Suur on suur ja
väike on väike ainult siis, kui
suure kõrval on väike. Väikese inimese maailm võib
olla palju suurem, kui suureks
saanu oma. Ja üks väga väike
rahvas saab olla väga suur,
kuigi maa tundub väike ja ilm
suur. Maa ja ilm kohtuvad
seal, kus igatsus lõpeb ja
armastus algab. Ja igatsusest
ilma näha kasvab tahtmine
tagasi tulla. Sest ainult siin
sünnivad me lood metsast ja

merest ja maast ja puust...
Lood, mida olijad hoiavad,
tulijad täiendavad ja minejad
mäletavad. Suur ilm saab
alguse väikesel maal”.
Kanepi gümnaasiumi
õpilased on osalenud kõikidel
koolinoorte laulupidudel. Ka
praegu käivad iganädalased
laulu- ja tantsuproovid.
Õpetaja Piia Jõks: Mudilaskooris laulab 27 õpilast.
On toimunud kaks maakondlikku ühendproovi, järgmisel
korral toimub juba ettelaulmine komisjoni ees, kus
otsustatakse laulupeole pääsevad koorid.. Repertuaar on
suhteliselt raske, nagu väidavad kõik üldjuhid. Lapsed on
aga tublid. Kuus laulu on

Laulupeole!

Lastekoori 6. kl esindus
selgeks õpitud, nüüd toimub
viimistlemine. Otsustasime
osaleda ka 11. juunil toimuval Peipsi-äärsete maakondade laulupeol Põlvas, selleks
tuleb täiendavalt kaks laulu

selgeks saada. Esineme rõõmuga kõikidel kooli aktustel,
nii saab esinemise kogemust.
Jaanuarikuust on Kanepis
Tiit Raua asemel tööl muusikaõpetaja Ülle Sakarias.

Lastekooris laulavad
keskastme klasside poisid ja
tüdrukud, kes käisid jaanuarikuu algul ühislaulmisel
Põlvas, kus sai läbi lauldud
osa repertuaarist. Lastele
meeldivad väga Siiri Sisaski
ja Tõnu Kõrvitsa laul „Mis
maa see on?”, Piret Ripsi
„Olles osa maast”, Meelika
Hainsoo, Kristjan Priksi ja
Kristo Matsoni laul „Kulla
kutse”. Selgeks on õpitud
Mihkel Lüdigi „Koit”, Fredrik Paciuse „Mu isamaa, mu
õnn ja rõõm”, Laul Põhjamaast”, viimase laulu ajal
rahvatantsijad tantsivadki
lauluväljakul. Raskevõitu on
Cyrillos Kreegi „Domine
Jesu”, aga küllap ka see ja

veel teisedki laulud selgeks
saadakse.
Laulupeole minekuks
valmistub ka Kanepi Gümnaasiumi neidude rahvatantsurühm õpetaja Ester
Tamme juhendamisel. Esimest korda toimub tantsuetendus Lauluväljakul, konkurss tantsupeole pääsemiseks on päris tihe. Teine ülevaatus on 11. aprillil, selged
peavad olema kuus tantsu:
„Põhjamaa”, „Ingerimaa õhtud”, „Rätti tooma”, „Oige ja
vasemba”, „Kangakudumine”, „Eesti muld ja Eesti süda”. Tantsud ja tantsimine
meeldib meile kõigile!
TIIU LEPPIKUS,
ajalooõpetaja
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Kanepis tunnustati aktiivseid noori ja noorsootöö edendajaid
Täname kõiki, kes osalesid ja ürituse õnnestumisele
kaasa aitasid! Noorte tegemistega saab kursis olla ka
virtuaalselt - äsja sai värskema ilme ja sisu noorteka
koduleht www.kanepiank.ee,
samuti on Kanepi valla Avatud Noortekeskus esindatud
Facebook'is. Kel on huvi ja
soovi noortekeskuse tegemistes kaasa lüüa, anna endast teada!
Siiras rõõm on selle üle, et
peale suurt eeltööd on käima
minemas noortekeskuse uute
ruumide ehitus. See projekt
annab juurde võimalusi terve
kogukonna vaba aja tegevuste mitmekesistamiseks.
Uutesse ruumidesse on planeeritud muuhulgas ka jõusaal, väikelaste mängunurk,
peeglitega saal, seminariruumid – kõike seda saab kasutada lisaks noortele ka
kogu ülejäänud vallarahvas.
Uued ruumid ühendavad
erinevaid generatsioone.
MARI RÜÜTLI,
noortekeskuse ringijuhendaja
* * *
„Kanepi valla Aasta Noor
2010“ - Steven Kongo
Steven on käinud välja
mitmeid põnevaid ideid ürituste korraldamiseks ja ta on
need mõtted ka ellu viinud.
Ta on alati kohal, aitamas nõu
ja jõuga ning tema peale võib
alati loota. Ta on aktiivselt
tegevustesse kaasanud ka
teisi noori. Õpilasmalevas oli
ta oma töökuse ja kindlameelsusega teistele suureks
eeskujuks. Suuresti tänu temale toimuvad noortekeskuse juures mitmed juba traditsiooniks saanud spordiüritused nagu rannavõrkpall,
piljarditurniir, mobiilivise ja
pleieriheide. Steven on sõbralik, usaldusväärne ja alati
hakkaja.
„Kanepi valla Aasta Noorte
Sõber 2010“ - Marju Jalas
Marju on tutvustanud Kanepi

noortele mitmeid uusi vaba
aja veetmise võimalusi, nagu
näiteks ellu kutsunud draamastuudio ja trummiringi. Ta
on toetanud noorte ideid ja
aidanud neid ellu viia. Ta on
aktiivne ka kohalikus elus.
Marjul on alati palju uusi
ideid. Marju on alati soe ja
naeratav, ka siis, kui ta
parajasti malevlasi tööle
kamandab. Ta on õpetanud
noortele, kuidas küpsetada
kodust leiba, kuidas mängida
trummi ja kuidas teha tõelist
draamat. Noored saavad talle
usaldada oma rõõme ja
muresid .
„Kanepi valla Aasta Tegu
2010“ – “Kanepi Teataja”
ja selle uuenduskuur
“Kanepi Teataja” on ettevõtmine, mis sai alguse
tegelikult juba 1999. aastal.
Aastate jooksul on selle
kaudu kajastatud Kanepi
inimeste tähtsamad teod ja
ettevõtmised, sündmused ja
tähtpäevad, seadused ja
teadaanded. Tegemist on
valla suurepäraselt toimiva

fotod: Tarmo Tamm

4. veebruaril toimus Kanepi
Seltsimajas juba neljandat
korda tunnustusüritus noortele ja noorte sõpradele, kes
on andnud märgatava panuse
kohaliku noorsootöö edendamisse. Tunnustusürituse eesmärgiks on tunnustada valla
aktiivseid noori ja nende tegevusi toetavaid täiskasvanuid ning nende tehtavat
tööd.
Ürituse organiseerimise
ja läbiviimisega tegeles aktiivselt 30 noort. Kutsutuid
oli ligi 200. Õhtut juhtisid Jane Kirsipuu ja Henri Tamm.
Õhtu juhatas sisse noortekeskuse segarahvatantsurühm tantsuga „Põhjamaa“.
Seejärel anti lühiülevaade
Kanepi noortekeskuse 2010.
aasta tegemistest. Noortekeskuse juures tegutseb 9
avatud huviringi, olulisemad
ettevõtmised möödunud aastal olid suvise perepäeva ja
talvise vastlatralli korraldamine kogu vallarahvale, õpilasmalev, lastelaager, rannavõrkpalli- ja piljarditurniiri
organiseerimine, Uma Peo
vabatahtlike töö koordineerimine, jõuluheategu, kevadised heakorrapäevad jne.
Esitluste vahepeal sai nautida
noorte esinemisnumbreid –
Tüdrukute Klubi esitas pidžaamapeo tantsu, idamaist
õhkkonda tõid saali kõhutantsijad, “Suusabaasi tantsupidu” saatis vastlatralli esitlust, oma oskusi demonstreeris trummiring, laulis Kätlin
Vaher, täiesti iseseisvalt kokku pandud jumpstyle'i tantsu
esitasid Alo Pullmann, Tauno
Pettai, Tauri Oja ja Robert
Rekker.
Tunnustusüritusel astus
spetsiaalselt selleks puhuks
kokku tulnud projektsegakoor (fotol), mis koosnes
rohkem kui 50st noorest ja
lapsevanemast, keda juhendas noor dirigent Kätlin
Vaher. Õhtu kõige tähtsama
osana jagati välja tiitlid „Aasta Noorte Sõber“, „Aasta
Noor“ ja „Aasta Tegu“ ning
eripreemia „Aasta Noorte
Eeskuju“.

Rivo Veski, Marju Jalas, Steven Kongo ja Tiiu Leppikus
infokandjaga, mida veab
õpetaja Tiiu Leppikus. Möödunud aastal läbiti uuenduskuur, mis muutis Teatajat
veelgi paremaks ja atraktiivsemaks.

Kodutütred ja noorkotkad erialatarkusi omandamas
18.-19. veebruaril toimus Põlva Keskkoolis vanemate
kodutütarde ja noorkotkaste maakondlik erialalaager.
Kanepi rühma esindas 3 kodutütart ja 4 noorkotkast .
Esimesel päeval tegelesime
kodutütarde ja noorkotkaste
erialadega. Tüdrukud said
valida kolme eriala vahel,
nendeks olid: ajakirjanik,
meedik ja fotograaf. Poisid
õppisid erinevaid noorkotkaste oskusi, mida neil läheb
vaja eelseisvatel oskusvõistlustel. Ajakirjaniku tööst
rääkis meile Margit Õkva
ajalehe „Koit“ toimetusest.
Tegime laagri kohta pressiteate, mis õnnestus meil
sama hästi kui kogenud ajakirjanikul. Valisime grupist
ühe inimese, kellega tegime
intervjuu. Need tulid meil
samuti väga hästi välja.
Lõpetuseks tegime ringkäigu
koolimajas ja vaatasime,
mida tehakse, et sellest
hiljem artikkel kirjutada.
Fotograafid said ülesandeks
teha pilte laagris toimuvast.

Meedikud panid proovile
oma esmaabioskused ja
lahendasid ristsõna.
Kui olime erialadega
lõpetanud, algas omaloomingu konkurss. Rühmad pidid
endale loosiga võtma ühe
püramiidi pildi ja seejärel
algas ajude „ragistamine“.
Meie ülesanne oli ehitada
pildil antud püramiid ja selle
juurde mõelda veel esitamiseks üks laul. Kõik see tuli
seostada kodutütarde tegevustega. Kanepi ja Mooste
kodutütred lavastasid koos
ühe kodutütarde seadustest,
mille juurde kõlas laul
nimega „Hoppa-pa-rei!“. Arvan, et saime oma ülesandega päris hästi hakkama.
Teised olid samuti tublid.
Öösel läksime õue aardejahile. Meid jaotati gruppidesse ja aardejaht võiski

alata. Kaardi järgi käisime
läbi kõik kontrollpunktid
kuni jõudsime tagasi koolimajja. Kahjuks küll liiga
hilja, sest „aare„ oli juba
leitud.
Mulle laager meeldis, sest
sai palju naerda ja olid
huvitavad tegevused. Sain ka
uusi sõpru ja tuttavaid. Eriti
meeldis see, et öörahu oli
palju hiljem kui tavaliselt.
Ootan järgmist laagrit!
ANGELA KORELA,
6. klassi õpilane
Teinegi päev möödus kiiresti.
Peale hommikusööki toimus
Eesti-teemaline viktoriin.
Seejärel noorkotkaste oskusvõistlused, kus tuli rakendada
eelnevalt õpitud nii teoreetilisi kui ka praktilisi oskusi.
Kodutütardel pidi valmima
ajaleht. Teemadeks olid: kollane ajakirjandus, teadus,
loodushoid ja mood. Nüüd
kulusid eelmisel päeval
omandatud teadmised mar-

jaks ära. Kanepi rühm sai
teemaks loodushoid. Enne
lõunasööki osalesid kodutütred veel aktiivmängudes ja
noorkotkad rivivõistlustel.
Aktiivmängudes tuli ühe
inimese kohta öelda kindlaid
fakte, seejärel oletusi ning
nende üle arutleda. Peale
lõunat oli laagri lõpetamine
ning mitte nii oodatud kojusõit. Laager oli väga lahe!
HELENA LATTIK
(fotol vasakul),
8. klassi õpilane

Eripreemia “Noorte Eeskuju 2010” – Rivo Veski
Rivo on Põlvamaa noor, keda
õpingud on viinud Tartusse,
aga kes siiski tegutseb kodukandis edasi. Ta on teatrijuht,
lavastaja, näite- ja ajakirja-

nik, üks Põlvamaa Noorteportaali ellukutsujaid ja eestvedajaid, Põlvamaa kooliteatrite festivali korraldaja ja
veel palju muud. Aktiivne
noor, kes on heaks eeskujuks
kõigile Põlvamaa noortele.

Ettevalmistused rahvusvaheliseks
noorte suvelaagriks Kanepis
„ Me and my friends…“ ja „Window into the future…“ on
kaks eelmist noorsootöö ennetusprojekti teemal: tubakas,
narkootikumid ja alkohol. Sel aastal jätkame Peeter Pau eestvedamisel ennetustööd suvises noortelaagris.
2011. aasta suvelaagri „What Next…?“ peateema keskendub interneti kasutamisega seotud ohtudele. Kuna projekt
on rahvusvaheline, on vaja ka koostööpartnereid ning toetajaid. Selleks käisime 24. jaanuaril Leedu Vabariigis koos Läti
ennetustöötaja Ilze Ivane´ga. Leetu jõudes külastasime Marijampolise komissariaati, kus võttis meid vastu Andrzej
Matejuki, peadirektori asetäitja kriminaalpolitsei alal ja
Kalvarija piirkondliku politseitöö juht Gintaras Zavistauskas:
Seal arutasime tulevast projekti, Leedu sõbrad eesotsas
Andrzej Matejuki olid ideega päri ning toetavad meid igati.
Teisel päeval käisime Kalvarija komissariaadis, kus
kohtusime Leedu grupijuhtide Ramute, Laura ja Gintarasega.
Enne lõunat külastasime Sangruda Lastekodu, kust üleeelmisel aastal võtsid ühisüritusest osa kaks noormeest.
Hiljem tutvustasime projekti ka Kalvarija Linnavalitsusele.
Õhtul viibisime koos tulevaste Poola grupijuhtidega IPA-st
(International Police Assotiation) Bialystok´i sektsioonist.
Koostööpartnerid on leitud, nüüd tegutseme konkreetse ürituste plaani koostamisega
Loodame, et rahvusvaheline noorte suvelaager tuleb
noorte jaoks hariv ning meeldejääv.
MIRELL LATTIK,
Kanepi Gümnaasiumi 12. klassi õpilane

7 Kanepi Teataja

Noortekeskuses töötavad erinevad huviringid ja klubid,
mis tegutsevad avatud noorsootöö meetodil.
Trummiring, juhendaja:
Marju Jalas: Meil on noortekeskuses olemas palju
lahedaid erineva suuruse ja
kõlaga eksootilisi trumme ja
rütmipille. Tänu sellele saame õppida tekitama rütme,
helisid ja teha ise meeleolukat muusikat. Pole oluline
eelnev pillimängu oskus või
kogemus. Plaanis koolitused
külalisõpetajatega, trummi
töötoad, laagrid. Aeg ja
koht: neljapäeviti kell 17-18
seltsimajas.
Käsitöö- ja kunstiring,
juhendajad Aili Väronen ja
Vesta Laine: Käsitöö- ja
kunstiringi on oodatud kõik
noored, kes soovivad avastada ennast kunstilise tegevuse
kaudu. Eesmärgiks on tutvuda erinevate kunsti- ja
käsitöötehnikatega (nt. keraamikale maalimine, pärltehnika, salvrätitehnika,
kehamaalingud, geelküünlad, ehted, viltimine, kivile
maalimine, liivakaardid jne),
arendada käelisi oskusi,
emotsionaalsust, loovust ja
anda võimalus eneseteostuseks. Järgmiste kohtumiste
kohta küsi infot noortekast.
Aeg ja koht: vähemalt kord
kuus kokkuleppel noorte-

keskuses.
Üldkultuur "Ise tehtud,
hästi tehtud" juhendajad
Marju Jalas ja Annika
Ladva: See ring on mõeldud
kõigile lastele ja noortele,
keda huvitavad erinevad tähtpäevadega seotud kombed ja
tegemised. Teeme ise erinevaid toite ja õpime käsitlema
köögitarbeid. Otsime ühiselt
uusi põnevaid retsepte ja oleme abiks ürituste ettevalmistamisel. Hooaja lõpus selgitame välja oma lemmiktoidu
ja osavaima Ise Tegija! Aeg ja
koht: teisipäeviti ja kolmapäeviti kell 14.30-16.30
noortekas.
Tüdrukute klubi, president
Ave-Kristiina Timmi, juhendaja Annika Ladva
Veedame lõbusalt koos oma
aega. Korraldame erinevaid
üritusi, väljasõite ja arutame
huvipakkuvaid teemasid.
Oodatud on kõik 9-11 aastased tüdrukud. Aeg ja koht:
teisipäeviti kell 14.30-16
noortekeskuses.
Meediaklubi, juhendaja Mari Rüütli: Kuidas kirjutada
uudist, mida tahaks lugeda ka
teised peale sinu vanaema.
Kuidas teha pressiteadet, mis
tõepoolest teataks midagi.
Kuidas jäädvustada sündmus
pildile nii, et põhiline tegelane pole fotodel põrand ega
lagi. Kuidas teha kuulutust,
mis inimestele ka kilomeetri

kauguselt silma jääks. Nendele ja paljudele teistele
päevakohastele küsimustele
otsime vastuseid meediaklubis. Oskusi praktiseerime
noortekeskuse tegevusi jäädvustades ja kajastades.
Ootame klubisse uusi liikmeid! Anna endast teada
noortekeskuses või mari.
ryytli@gmail.com
Kaltsuvaiba kudumine,
juhendaja Vesta Laine: Meie
noortekeskuses saab tutvuda
teljetööga lähemalt - tehakse
selgeks kudumise algtõed ja
kootakse ühiselt värviküllaseid kaltsuvaipu. Tegevus on
sobilik väikestest lastest kuni
lastevanemateni välja. Triibulise ja mälestusi täis vaiba
koome koos kordamööda, et
kõik soovijad saaksid kätt
harjutada. Aeg ja koht: siis,
kui kudumistuju tuleb, noortekeskuses.
Jumpstyle, juhendajad Alo
Pullmann ja Tauri Oja:
Jumpstyle on väga noor
tantsustiil, mis on väidetavalt
juba välja suremas. Meie aga
püüame seda elus hoida.
Oodatud on kõik tantsuhuvilised! Aeg ja koht: neljapäeviti 17-18 seltsimajas.
Noorte segarahvatantsurühm (fotol), juhendaja:
Mari Rüütli. Tantsijad:
Helika Aigro ja Chris Liebert, Heidi Ingver ja Janar
Tamm, Jane Kirsipuu ja

foto: Tarmo Tamm

Huviringid noortekeskuses

Henri Sikk, Helene Leht ja
Hans Klaar, Lisanne Tamm ja
Meelis Hõim/Rain Ennok,
Kerli Koorm ja Tarmo Teder,
Sixtina Ladva ja Mattias Lail,
Kätlin Hani ja Gerald Kivirand. Äsja valmisid Eesti
Kultuurkapitali ja Kanepi
vallavalitsuse toel projektiga
rahastatud uued kaunid Kanepi kihelkonna rahvarõivad.
Aeg ja koht: esmaspäeviti
kell 16-18 seltsimajas
DJ-ring, juhendajad Chris
Liebert ja Tanel Pettai:
2008. aasta suvel saime
Varaaida projektiga DJtehnika, siis tekkis nõudlus ka
inimeste järele, kes sellega
tegelema hakkaks. DJ-ringi
eesmärgiks on koolitada uusi
tulevasi diskoreid. Aeg ja
koht: igal kolmapäeval kell

17-19 noortekas.
Dramatiino, juhendaja
Marju Jalas: Meil ei ole
lihtsalt näitering. Saame
teadmisi teatritegemise
telgitagustest. Korraldame
laagreid, käime koos teatris,
kohtume huvitavate inimestega teatrimaailmast. Aeg ja

RÕÕMUPESA

Foto: Aino Mõttus? Mari?

Eesti avatud noortekeskuste
kogukonna arengut toetavate
noortealgatuste fond ehk
NAF on mõeldud selleks, et
noortekeskuse piirkonna
noored saaksid aktiivselt osaleda otseselt enda kavandatud ja kogukonda arendavates projektialastes tegevustes. Fondi toel sai iga osalev
noortekeskus noortele projektitoetusteks välja jagada
30 000 krooni (1917,35
eurot), ühele projektile maksimaalselt 7 500 krooni
(479,34 eurot).
Projekti esitamiseks tuli
noortegruppidel täita taotlus
ja osaleda 20. jaanuaril toimunud projektikirjutamise
koolitusel, kus Triin Raudoja
juhendamisel analüüsiti esialgseid taotlusi ja tehti parandusi. Seejärel kogunes ühest
noorsootöötajast ja neljast
noorest koosnev hindamiskomisjon, mille ülesandeks
oli taotlused üle vaadata, vajadusel projektimeeskonnalt
selgitusi küsida ning määrata
projektide rahastamise ulatus. Komisjoni liikmeteks
olid Jane Kirsipuu, Enri Leht,

NB!

Mari Rüütli, Mirell Lattik ja
Annika Ladva.
Komisjoni otsuse kohaselt said I taotlusvoorust
rahastatud alljärgnevad projektid:
1. “Vanast uus” moeshow,
mille eesmärkideks on anda
noortele disaineritele võimalus oma loomingut esitleda, propageerida taaskasutust ja saada kogemus
ürituse organiseerimisest.
Projektijuht: Linda Jalas.
2. Veeohutuse päev igasuvise Jõksi järve ääres
toimuva rannavõrkalliturniiri
raames. Soojad suved on
toonud kaasa uppumiste arvu
kasvu, mistõttu soovivad
noored informeerida nii vanu
kui noori vallaelanikke ujumisega kaasnevatest riskidest ja nende vältimisvõimalustest. Projektijuht: Chris
Liebert.
3. Jalgpallitreeningute ning
laste ja lastevanemate jalgpalliturniiri korraldamine.
Eesmärgiks on parandada
kogukonna vaba aja veetmisvõimalusi, anda noortele
võimalus arendada uusi os-

Kanepi valla MA
Avatud Noortekeskus

kusi, propageerida tervislikke eluviised ning arendada
meeskonnatööd. Projektijuht: Lisanne Tamm.
4. 4-päevane suvetšill väiksematele. Kuna alla 13aastastele on suvel väga vähe
organiseeritud tegevust, otsustasid noored asja ise
käsile võtta. 4 päeva vältel
korraldatakse mitmeid sportmänge, töötubasid ning
võistlusi noortekeskuses ja
Jõksi järve ääres, lisaks
toimub õppereisTaevaskotta.
Projektijuht: Ave-Kristiina
Timmi.
Kuna antud projektidele
kogu raha ära ei jagatud,
kuulututakse õige pea välja
ka II taotlusvoor. Rohkem
infot noortekeskusest või
www.kanepiank.ee.
Noorte omaalgatusfondi
toetus on saadud ESF programmi „Noorsootöö kvaliteedi arendamine“ raames,
mille kaudu toetatakse ka
noortekeskuse huviringi ning
viiakse ellu erinevad tööelu
tutvustavad tegevused.
MARI RÜÜTLI

Avatud E-R 13-19

Kanepi
valla ANK
ruumides

tegutseb igal teisipäeval
kell 10-11

Tiia Hallopiga ajas Vabariigi aastapäeval
juttu Merike Luts

Noored kirjutasid ise projekte

MARI RÜÜTLI

Kanepi väikelaste mängutuba

Intervjuu

Missugustes koolides oled
õppinud ja kus oled töötanud? Pärast Kanepi kooli
läksin Rakvere 38. kutsekeskkooli, 1990. aastal lõpetasin selle kondiitri erialal.
Praktikal olin Põlva restorani
kondiitriosakonnas, sealt
sain väga hea kogemuse kondiiter Viive Kängsepa juures.
Teise praktika ajal sain ma
isegi vanas Kanepi kondiitrimajas natuke töötada. Tegime siis väga maitsvaid kohvisaiu, mida hästi osteti ja
mis maksid 5 kopikat.
Koolist sain ma IV kategooria ja tulingi tööle Kanepi
kondiitritsehhi, mida juhatas
Rosa Lina. Siis küpsetasime
palju puhtast pärmitaignast,
aga nüüd pannakse tihti
kergitusaineid juurde. Kõigile meeldis sefiiritort. Aga
kui tuli koondamise periood,
viimased tulijad pidid lahkuma. Läksin hiljem Erastvere
Hooldekodusse tööle ja olin
seal kokk kuni 2003. aastani,
kui sündis meie tütar Keidy.
Viimati töötasin Kanepi
Gümnaasiumi sööklas kokana. Kokaametis tundsin, et
olla kondiiter on hoopis
midagi muud ja nii ma nüüd
kodus küpsetangi igasuguseid torte ja kooke.
Sinu imelised tordid on
Kanepis juba tuntud. Kuidas nad Sul nii hästi välja
tulevad? Tordid tulevad siis
hästi välja, kui on puhas ja
korralik tooraine, munad
hästi vahtu klopitud. Iga tort
on isemoodi, lihtsalt tulebki
erinev. Kui soovitakse puuviljatorti, siis teen koos tarretisega. Paljudele meeldib
kohupiimatort, seda võib

koht: esmaspäeviti kell 1516 ja neljapäeviti kell 16-17
seltsimajas.
Rohkem infot ringide tegemiste kohta ringijuhendajatelt, noortekeskusest või
www.kanepiank.ee.

šokolaadiga kaunistada.
Igasuguseid šokolaadivigureid võib teha nii, et joonistad
kujukesed pärgamendipaberile, lased pritsist sulašokolaadi ja paned siis külmkappi
kõvastuma. Vahel kaunistan
martsipanist roosidega ka.
Kõige suurem tort on olnud
7-8 kilone. Suuri torte küpsetan plaadikaupa ja panen
tordipõhjad siis üksteise
kõrvale. See võtab päris palju
aega. Ühe tordi tegemiseks
algusest lõpuni kulub umbes
3 tundi: vahustad, küpsetad,
jahutad ja kaunistad. Tavaliselt teen tordipõhjad õhtul
valmis. Ega ma teagi, kui
palju torte olen juba teinud,
mitmed on erilised ka. Keidyle tegin ükskord sünnipäevaks jänesekujulise tordi.
Missugune kook või küpsetis meeldib Sinu perele
kõige rohkem? Pere sööb
kõike, mida ma küpsetan.
Mis ei maitse, seda ma ei
teegi, valmistan ikka seda,
mida söövad kõik. Kohupiimatorti tahetakse vahest
kõige rohkem ja kringlit ka.
Mida võiks küpsetada kodus vabariigi aastapäeval?
Mina teen täna moosipalle!
Need on tõeliselt hõrgud,
kohevad ja lihtsad. Homme
teen leiba.
Moosipallid? Miks just
need? Varem tehti neid
kodudes päris tihti, inimesed
on mugavaks läinud ja ostavad ainult poest, nad on ära
unustanud paljud lihtsad, aga
head ja maitsvad asjad. Mina
teen neid fritüüris, seal küpseb ühtlasel kuumusel ja ei
ole üldse nii rasvased. Fritüüris ei pea ka õli vahetama,

potis küpsetades aga küll.
Kuidas teha moosipalle nii,
et nad õnnestuksid? Ma
muudan retsepte pidevalt. Ka
selle retsepti puhul teen ikka
umbes 40 moosipalli korraga
ja lisan aineid tundega, tavaliselt suhkrut ja jahu rohkem.
Tainast ei tohi väga õhukeseks rullida, umbes 3-4 mm,
muidu ei paisu ilusti kohevaks. Kettad teen ma tavalise
klaasiga, moos sisse kõige
lõpus kondiitripritsiga, mis
on firmalt Tupperware, tõeliselt hea investeering! Väga
maitsvad moosipallid saab
õunamoosiga, vaarikakeedis
peab olema seemneteta, võib
olla ka ploomi- või kreegikeedis, aga tükke ei tohi olla.
Moosipallide retsept:
1 dl suhkrut
1tl soola
40 g pärmi
2,25 dl piima
Umbes 10 dl jahu
2 muna
2 munakollast
60 g võid
1 tl vaniljesuhkrut
Sellest kogusest saab umbes
15 tk. Frittimiseks õli, kaunistamiseks suhkrut ja täidiseks moosi. Sega suhkur,
sool ja pärm, lisa piim. Sega
juurde munad, munakollased, pehme või, vaniljesuhkur ja lõpuks jahu. Sõtku
kõik ühtlaseks taignaks.
Kauss kata kilega ja lase
taignal kerkida 30 minutit.
Rulli taigen laiali. Tee kettad
ja lase neil 10 minutit kerkida. Kuumuta kastrulis õli ja
friti paar minutit, taignakettaid aeg-ajalt pöörates.
Võta pallid välja ja veereta
kohe suhkrus. Moos pane
sisse koogipritsiga.
Head küpsetamist kõigile!

Õnnitleme juubilare ja eakaid sünnipäevalisi!
Silmadesse soojust ja rõõmude värvi, südamele jõudu ja
mõtetele lendu,eluteel astudes hoogu ja indu!
MÄRTS
91
Kalju Reedi
Jõgehara küla
88
Aliise Valge
Sõreste küla
Johanna Sõlg
Lauri küla
Salme-Renate
Hallap
Erastvere küla
87
Elleonora Vaher
Närapää küla
Leida Reedi
Jõgehara küla
86
Jekaterina Sarik
Soodoma küla
85
Viktor Laan
Kanepi alevik
84
Endla Rüütli
Kaagvere küla

83
APRILL
Anna Liivamägi
91
Kaagna küla
Ilse Müürsepp
Leo Parras
Magari küla
Põlgaste küla
Hugo Vares
Kalju Oinus
Sõreste küla
Kanepi alevik
88
82
August Õigus
Marta Hark
Kanepi alevik
Kanepi alevik
87
81
Magda-Eherranda
Roland Palk
Teder
Kanepi alevik
Magari küla
Vilma Kaptein
86
Erastvere küla
Miralda-Vilhelmine
Virve-Agneta Kriiva
Sindi
Erastvere küla
Erastvere küla
80
85
Helga Põldsepp
Linda Mandel
Jõgehara küla
Hurmi küla
75
83
Eevi Mõrd
Aime Iisma
Põlgaste küla
Karste küla

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

Maryet Määrits Karste küla
Kaur Joala Põlgaste küla
Nelly Jürisoo Soodoma küla
Kristel Drenkhan Jõgehara
küla

Õnnitleme vanemaid!

Kooraste 500
23. juulil tähistame Kooraste esmamainimise 500.
aastapäeva. Moodustatud
on MTÜ Kooraste Küla
Selts, saime seltsile arveldusarve 221051768879,
kuhu on võimalik ürituse
toetuseks ülekandeid teha.
Kirjutatud on ka projekt,
millega loodame saada
toetust oma ettevõtmiste
õnnestumiseks. Sügisel
sai mälestustahvli paigaldamiseks kivi üheskoos kohale veetud. Suurema tööna tuleb kevadel
ette võtta mõisaaegse kivitee väljapuhastamine ja
järveäärse simmani-platsi
kordategemine. Esialgsed
kokkulepped on ka esinejatega, algust tehtud näidendi kirjutamise ja raamatu koostamisega. Kui
kellelgi on Kooraste mõisa-aegseid mälestusi või
fotosid, siis palun võtta
ühendust: urmaskivirand
@hot.ee või tel 507 9487.
Eesti Erametsa OÜ ostab metsakinnistuid. Tel 50 72 544,
www.erametsa.ee

Kanepi Kala 2011

Veebruarikuu viimasel pühapäeval toimus tänavune kalapidu Jõksi järve ääres päiksepaistelise ilmaga. Meenutades kahe aasta tagust lumetormi ja möllu oli sel pühapäeval lausa suurepärane ilm.
Tõsi, kogenud kalamehed
teadsid öelda, et ega niisuguse ilmaga ei taha hästi kala
võtta, kuid kaldale toodi siiski päris hea kogus kalu. Kõige rohkem oli kalakotis ahvenaid, kätte saadi ka kiisku.
Esimesest kalapüügiüritusest võttis osa 26, teisest 56

Õhenev jää ei kanna!
Soojemate ilmade saabumisega, mil päevasel ajal
valitsevad plusskraadid,
muutub paljude veekogude
jääkiht õhukeseks ning
murdub raskuse all kergesti. Palume inimestel
hoiduda jääl käimisest ja
lapsevanematel selgitada
lastele jääle mineku ohtusid. Õnnetuse ärahoidmiseks ei tohi väiksemaid
lapsi veekogude läheduses
jätta järelevalveta!
Õrnale jääle minek on
eluohtlik! Külma vette sattunud inimese uppumise põhjuseks pole vähene ujumisoskus, vaid just külm, mis
tegevusvõime halvab. Hädasolijat tabab pluss 4 kraadises vees, mis on Eesti
oludes jääaluse vee temperatuur, kiire alajahtumine.
Keskealine meesterahvas
võib sel puhul teadvuse kaotada umbes 10 minutiga.

Kuigi järvedel ja tiikidel
võib kevade lähenedes jääkiht veel üsna tugev olla,
tuleb arvestada, et voolaval
veekogul sulab jää ilmaolude
soojenemisel kiiresti. Jää
peale kogunev sulavesi lisab
koormust ning see muudab
veekatte iga tunniga hapramaks. Jää on alati õhem
sildade juures, kõrkjate ümbruses ning allika- ja suubumiskohtades.
Peale kalameeste pakub
veekogudel käimine suuremat huvi ja põnevust lastele,
kes ohtusid reaalselt ei taju.
Palume lapsevanematel sellele tähelepanu pöörata,
selgitada lastele jääle mineku
ohtusid ning mitte jätta väikesi lapsi veekogude läheduses järelevalveta.
ERKI REMMELKOOR,
Lõuna-Eesti Päästekeskuse
ennetustöö büroo juhataja

Puuetega inimeste valmistatud
käsitöötooted e-poes
Puuetega inimeste valmistatud käsitöötooted e-poes –
THINK Eesti MTÜ – on tegutsenud juba 2004. aastast.
Sellest ajast peale oleme
teinud puudega inimestele
hulganisti erinevaid e-koolitusi ning pakkunud oma koolitatutele ja liikmetele jõudumööda sobivat tööd. Paljud
meie inimesed teevad suurepärast käsitööd, kuid nad ei
oska oma annet lisasissetuleku võimalusena käsitleda. Otsustasime luua silla

MÄLESTAME
Liidia Siinmaa
03.01.1929-20.01.2011
Karste küla
Saima Tiisler
31.05.1927-03.02.2011
Piigandi küla
Lembit Suur
02.12.1943-07.02.2011
Magari küla

Helmi Sikk
Kanepi alevik
82
Õie Tiisler
Lauri küla
Vilma Masso
Erastvere küla
81
Vaike
Rosenfeldt
Erastvere küla
75
Miia Parts
Kanepi alevik
Aino Vahe
Erastvere küla
70
Eha Palukivi
Heisri küla
Heli Zirkel
Piigandi küla
Hans Roon
Koigera küla

Hilda Kade
27.01.1925-07.02.2011
Piigandi küla
Marta Hani
18.01.1922-14.02.2011
Põlgaste küla
Karl Helekivi
28.01.1926-21.02.2011
Kanepi alevik
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puudega inimestest käsitöömeistrite ja tarbijate vahel,
käivitades e-poe ning pakkuda seal kvaliteetset toodangut. Eelmisel aastal kirjutasime projekti Kodanikuühiskonna Sihtkapitali, see ka
rahastati. Käsitöömeistreid
on meil üle Eesti, ootame aga
põnevusega uusi tegijaid, kes
oma tooteid meile pakuksid.
Loomisel on ka THINKi oma
bränd, mida hakkame pakkuma e-poes nii Eestis kui ka
välismaal. E-pood on juba
praegu eesti, vene, inglisekui ka soomekeelne. Ostmine
on mugav – kaupa saab tellida nii Eesti Posti, SmartPosti kui ka kulleri kaudu.
Pood asub aadressil http://
www.shop. think.ee/
Kaupa saab pakkuda tel
5196 5729 - Anneli Metson
või e-postile shop@think. ee
KÜLLIKI BODE,
projektijuht, 53 478 422,
kylliki@think.ee

Kultuurisündmused
Kanepis
11. märts Kanepi segakoor kooride
žanripäeval Põlvas
kl 19 Kanepi Seltsimajas Põlva
Eksperimentaalteatri etendus KASSETT. Piletid müügil ainult kohapealt: täispilet € 4, sooduspilet € 3.
Etendus on kahes vaatuses, selle
pikkuseks ajaliselt 2 tundi. «KASSETT» valmis Ameerika kinolinadel
linastunud filmi «Tape» põhjal. Filmi
«Tape» stsenaristiks on Stephen
Belber, kelle tekstid tõlkis ja dramatiseeris Rivo Veski. Laval mängivad teatri täiskasvanutetrupi liikmed
Timo Varik, Andre Sikkal ja Anni
Haavakats. Lavastaja Rivo Veski.
Info: www.eksperimentaalteater.
com
12. märts Kanepi valla meistrivõistlused suusatamises

ja tänavu 59 võistlejat.
Uudishimulikke pea sama
palju.
Kell 11 anti jääleminekustart ja kolme tunni pärast
võisid tulla kalastajad saaki
kaaluma tulla. Peakohtunik
Ats Kukk jälgis pingsalt, et
sohki ei tehtaks ja võõra järve
kala kaalule ei satuks. Kui
eelmisel aastal mõned petturid tuvastatigi, siis sel aastal
neid lihtsalt polnudki.
Suurima kala, 16 cm pikkuse ahvena, püüdis Victor
Potapchuk, parim meeskond
võistles nime all Must Ahven
koosseisus Arvi Suvi, Andre
Kahar, Kuldar Toomla ja
Enno Toomla. Nende kalaõnn on igal aastal olnud kõige
parem. Enno Toomla võitiski
kõige parema kalamehe auhinna, kuna tema kaalukausil
oli tervelt 572 g kalu. Kogu
meeskond püüdis kokku
1582 g kalu.
Eriauhinnad olid ka naistele ja lastele. Parim naiskond oli Kvartett – Eda Heinaste, Liivi Kodas, Ly Pähn ja
lasteaed üks staadioniring - ühisstart. Start 11.00.
I-III klass 2 staadioniringi - ühisstart. Start 11.15.
M&N12 sünd. 2002-1998 1 km. Start
11:30. M&N 16 sünd.1997-1994 M 5
km N 3 km 12.00. M&N 18 sünd.
1993-1992 M 5 km N 3 km 12.20.
M&N sünd. 1991 ja vanemad M10
km N 5 km 12.40.
Stardiintervall 30 sek. info: www.
kanepi.ee, tel. 5561 2427
21. märts Kl 18 „Kanepi köis“
ümarlaud Varbuse Muusikamõisas
28. märts kl 19 Eesti Filharmoonia
kammerkoori kontsert Eesti metsa
lugu. Tasuta
1.-2. aprill Põlvamaa Kooliteatrite
festival Kanepi Seltsimajas
21. aprill Jüripäeva jooks (kõnd)
ümber Erastvere järve.
Oodatud võistkonnad ja üksikvõistlejad. Kogunemine kl 21 Tammiku
Pubi parklas.

fotod: Maanus Hass
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Piia Tagel. Parimaks naiskalastajaks osutus Jaana
Ventsel, kes edestas naiskonna parimat 18 grammiga.
Parim laps oli Tomm Sarik, kuid eripreemia said kõik
4 osalenud last.
Lohutuseks, et päris tühjade kätega koju ei mindaks,
loositi osalejate vahel eriauhinnad.
Tänan kõiki, kes kalapeo
kordaminekule kaasa aitasid
– Kanepi vallavalitsus, Ats
Kukk, Jussi Kaubandus OÜ
Jaanus Järv, Maanus Hass,
Kalmar Laine ja kõik võistlejatele pöidlahoidjad.
ÜLLE SILLAMÄE

Kultuuriüritused
Põlgastes
11. märtsil kell 21 Naistepäevapidu ansambliga Testament. Pääse
3€
15. aprill kell 21 Naljakuu
tantsupidu ansambliga Tuulest
viidud. Pääse 3 €
17. aprill kell 12 Kanepi vallas
2010. a. sündinud laste ja nende
vanemate vastuvõtt
21. aprillil kell 18 Tõrvikutega
Jüriöö jooks
6. mai kell 10 Viljandi lasteteatri
etendus „Hans ja Grete“
6. mai kell 21 Emadepäeva pidu
ansambliga Trahter. Pääse 3 €
13. mai kell 20 Kanepi segakoori
kontsert, kl 21 tantsuõhtu ansambliga „Vana Kallim“. Kontsert
tasuta. Tantsuõhtu pääse 5€, sooduspilet 3€

Miljööväärtuslikud alad
Kanepi ja Kõlleste valla ühise miljööväärtuslike alade teemaplaneeringu
avalik väljapanek toimub Kanepi vallamajas Turu tn 2, Kanepi raamatukogus Turu tn 6, Põlgaste ja Erastvere
raamatukogus 01.-28. märts 2011.
Planeeringu avalik arutelu toimub
Kanepi vallamajas 30. märtsil 2011
kell 18.
Teemaplaneering määrab Kanepi valla
miljööväärtuslikud alad ja annab neile
maakasutus- ja ehitustingimused.
Planeeringu koostamist finantseerib
Norra ja Euroopa Majanduspiirkonna
finantsmehhanismidest rahastatav regionaalarengu toetusprogramm.
KANEPI VALLAVALITSUS
Koon, heegeldan, õmblen, teen parandustöid,
lukuvahetusi ja ainulaadseid kingitusi
vastavalt tellija soovidele. Sirje 5813 3603,
sirts.timmi@hotmail.com

Kanepi vallavalitsuse ja volikogu ajaleht. Toimetuse aadress: Turu 2, Kanepi, 63101 Põlvamaa. Järgmine KT ilmub mais.
Koostaja: Tiiu Leppikus, tel 797 6312, 797 6323, kanepi.teataja@gmail.com. Palun kaastööd ja kõik teated hiljemalt 20. aprilliks 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.

