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Meie inimesed

Mis on tehtud ja mis
teoksil Kanepi vallas

Õpetaja HELGI

Selle aasta novembris sai Kanepi kooli
õpetaja Helgi Vassilko Johannes Käisi nimelise preemia. See on preemia, mis määratakse õpetajale, kes väärib tunnustust oma
praktilise pedagoogilise tegevusega, on silma
paistnud J. Käisi pedagoogilise pärandi või
teiste kooliuuenduslike ideede rakendamise
ja propageerimisega, oma töökogemuse tutvustamisega.
Vaatan klassi ukse vahelt sisse ja seal ongi õpetaja Helgi, alati korrektne ja sõbralik, tasakaalukas
ja usaldav. Tajun turvalisust, küllap samuti nagu
lapsed tema klassis. Meie jutt saab alguse algusest - koolist.
Sinu elu tõi sind Kanepisse.
Jah, enne seda olin Kose Keskkoolis 4 aastat
gümnaasiumiõpetaja. Minu elu Kanepis algas
1985. aasta talvel, suure lume ja külmaga. Olin
küll tulnud suurte lootustega koolis tööd leida,
aga sel ajal minu jaoks sobivat kohta polnud.
Nõustusin pakkumisega asuda tööle lasteaia juhatajana. Eks see oli pea ees vette hüppamine,
ma ei olnud ju ei juhiks ega lasteaiakasvatajaks
koolitatud. Lasteaed oli alles 3 aastat töötanud.
Kõik kasvatajad olid haritud, pingutasid väga,
see oli tõsiselt tegus aeg.
Tol ajal sain aru, et minus puuduvad sellised
karismaatilise juhi omadused, mis oleks jätkamiseks vajalikud. Tulin lasteaiast ära ja 1988. a
jaanuaris võeti mind kooli tööle.
Kanepi koolis alustasid Sa algklassi õpetajana, Kosel olid sa keskkooliõpetaja. Need
on väga erinevad kooliastmed.
Mul ei olnud mingit sellist tunnet, et ma
ei tule toime. Minu jaoks oli loogilisem jätkata õpetajana kui juhina. Algkooli metoodikat
ei olnud mulle tõesti ülikoolis õpetatud, kuid
käisin palju kursustel, läbisin vajalikud täiendusaastad ülikoolis ja kogemused tulid. Aja jooksul tunnetasin, et väiksemad lapsed, algklassid,
ongi minu õige koht õpetajana. Väikeste laste
juures läheb ka tuju paremaks, algklassi õpeta-

ja saab lastelt tohutult palju tagasi, nende siirus
annab palju jõudu.
Kui sa võrdled õpetamist 10-15 aastat tagasi, mida siis Sinu kogemus ütleb?
Johannes Käisi põhimõtted on nii unikaalsed, et sobivad igasse aega: seostatus eluga, lapse
loomuliku huvi ja arengu toetamine, isetegevus, looduse-, kodu- ja isamaa-armastus. Käisi õpetamisteooria käib just üldõpetuse kohta, mis toimibki kõige paremini algklassides.
Õpetajana pead nägema lapse võimeid, oskusi, tema stardipositsiooni ja sealt edasi minema.
Käis ütleb, et õpetaja ei või ära teha seda, mida
laps ise suudab teha. Oluline on, et laps saaks
jõukohase ülesande. Algklassides on seda võimalik rakendada, sest üks õpetaja annab mitut
ainet, sa saad päeva üles ehitada ühele temaatikale, sa näed lapse meeleolu, tema valmisolekut
õpetajaga kaasa töötada.
90. aastate lõpus olid meie koolis Hea Alguse klassid – see oli väga põnev aeg. Laste isetegemist oli siis kõige rohkem ja lastevanemad
käisid tihti koolis, olid ühel päeval nädalas meil
abiks.
Kuidas Sa jõuad iga õpilaseni?
Alati ei jõuagi. Mõni väike laps läheb väga
kaua lahti, see on pikk protsess, et sädemeke
üles leida. Me anname lapsed üle teise kooliastmesse ja mitmele erinevale õpetajale, aga mulle
tundub, et see on liiga vara. Mõne lapse puhul
on alles kolmandas klassis tunda, et nüüd saab
temasse panustada, alles nüüd võtab ta vastu
pakutavad arenguvõimlused. Näen, et laps ise
tuleb õpetaja juurde rääkima ja tunneb huvi,
mida saaks veel teha, kust veel uurida.
Missugune on tänapäeva esimese kooliastme laps?
Kooli tulev seltskond on kärsitum. Neid köidavad vaid väga atraktiivsed teemad, rutiinset
tööd tänapäeva laps ei armasta. Praegu tundub lapsele, et ta on õpetatavat materjali juba
kuskilt kuulnud või näinud ja siis ei oska enam
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Õpetaja Helgi Vassilko
süveneda, ta ootab kohe järgmist käiku, sündmust. Kui aastaid tagasi vaatasime pilti õpikus
või tahvlil, laulsime või kuulasime linte - siis
oli lapsel põnev ja huvitav, rääkimine erinevatel
teemadel meeldis neile. Meisterdamisel või joonistamisel pingutati, püüti anda endast parim.
Praegu on õpetajal haaravat leida palju keerulisem, see nõuab otsatult eeltööd.
Kõige keerulisem ongi õpetada laps rääkima
oma mõtetest, arusaamadest, tunnetest. Laste
sõnavara tundub olevat tagasihoidlik, kena lause moodustamine on tõsine proovikivi. Aga tänapäeva laps on julge, suhtlemisaltis, hästi kursis arvuti ja telefoni kasutamisega. On lihtsalt
oma aja laps.
Õpetaja mõtteviis ja elustiil - kas võib nii
öelda?
Ma ei tea, rohkem kui kolmandiku päevast
olen ma alati õpetaja, võib-olla üks kolmandik
midagi muud. Ega see pole nii, et ma igapäevatoimetusi tehes pidevalt õpetajarollis olen, aga
tõenäoliselt ma ei unusta ära, et ma olen õpetaja. Ühiskondlikus plaanis õpetaja roll ON tähtis, ma usungi sellesse. See, et Peri OÜ koos J.
Käisi Seltsiga juba mitu aastakümmet õpetajatööd tunnustab, on lugupidamisavaldus kogu
õpetajaskonnale.
Mida tähendab Sulle Sinu päritolu?

Teisel kursusel kirjandusseminaris õppejõud
ütles mulle, et ma meenutan talle Ukuaru Minnat. Alateadlikult olen aastate jooksul tajunud,
et ilmselt ma samastungi sellise eesti naise mudeliga. Teiselt poolt, minu vanematepoolsed
juured on Setumaal. See on suur kohusetunne
ja vanemate austus, see on väärikus, traditsioonidest lugupidamine ja töö.
Kirik on setu kultuuri lahutamatu osa. On
see usk või veendumus, aga ma pean vahepeal
käima Saatses ja kirikus, tunnetama oma esivanemaid ja lihtsalt mõtlema. See on nagu sisemine puhastus. Setud on väga kokkuhoidvad
ja üksteisega arvestavad, selline oma hõimkond.
Ka Kanepis on see tajutav, siingi on Setumaalt
pärit inimesi.
Kes Sa oleksid, kui Sa poleks õpetaja?
Siis ma oleks võib-olla arst, sest pärast keskkooli lõpetamist tahtsin ma arstiks saada. Enne sisseastumiseksameid ei olnud mul aga oma
keemiateadmiste suhtes kindlust ja mu eneseusk lõi kõikuma. Valisin eesti keele ja kirjanduse- humanitaar olen ma ehk loomult rohkemgi.
Me võiksime veel paljust rääkida, sest tekivad
uued mõtted ja Helgi on väga meeldiv ja osavõtlik
vestluskaaslane.
Vestles Merike Luts

Ühes korralikus talus on hea
tehnika asendamatu

kui kaks aastat tagasi. Aga mis on teiste hindadega kahe aasta jooksul juhtunud? Mõni hind
on tõusnud lausa 50%. Olen välja arvutanud
piimaliitri tootmise omahinna. Piimakombinaat maksab mulle täpselt selle hinna.
Tänavu oli väga hea teravilja-aasta. Kui ma
seda piimaks ei väärindaks, vaid maha müüksin, oleks rentaablus kõrgem. Aga praegu on
kasumimarginaal null.
Praegu on piima ületootmine. Aga miks toodetakse Euroopa Liidus piima rohkem kui vaja?
Miks?
Aga sellepärast, et tarbimine on vähenenud
2%, enam ei osteta nii palju piimatooteid.
Teiseks on piimatootmine 2% suurenenud.
Järelikult 4% piimatooteid on vaja turustada.
Oled poliitikas aktiivne.
Poliitikast olen ennast juba taandanud. Las
noored mehed teevad nüüd poliitikat. Kunagi
olin Mõõdukate ridades, siis päris aktiivne te-

gija. Eks ma näen siin lõhet ja ka elukogemus
ütleb, et sotsiaalne probleem maal on ikka väga tõsine. Eks seda küsimust lahendada on väga
keeruline, kuid siin on oma koht ka riigi võimekusel.
Kuigi ma praegu kuulun Reformierakonda,
pole ma oma põhimõtteid muutnud. Ettevõtjana on see erakond vastuvõetav.
Kuigi Reformierakonna aadressil võib ka
teha kriitikat. Sotsiaalpoliitika pole erakonnal
küllaldaselt läbi mõeldud. See valdkond vajab
täiendamist. Eesmärk on ju, et Eestimaa inimesed tunneksid oma kodukohas elamisest rõõmu, et nad ei peaks lapsi kooli saatma, kel kõhud tühjad, et lastel oleks piisavalt võimalusi ja
ressursse huviringides käimiseks.
Oled staažikas volikogu liige ja majanduskomisjoni liige. Kui võimekas on Kanepi vald?
Mul on väga palju tuttavaid teistest val-

Volikogu töömailt
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Jaak Kõiv: Olen õnnelik, et elan Kanepi vallas

Kas Kellamäe talu on põlistalu?
Minu emapoolne vanaisa Oskar Meejärv sai
Vabadussõjas haavata ja 30ndatel aastatel eraldati kiriku maadest krunt ligi 8 hektarit. Nii
nad vanaemaga tulid siia täiesti tühja maa peale, kus oli ainult väike veesilmake. Esmalt ehitati väike saunake, kus sündisid minu ema ja
onu, siis ehitati tootmishoone valmis, kus olid
lehmad, sead ja hobune. Alles siis hakati maja
ehitama.
Muld on siin happeline ja seetõttu siin miski hästi ei kasva, maa tahab tublisti huumust ja
orgaanikat saada, kuid nii see elu siin on seatud.
Sündisid siin, Kellamäe talus?
Jah, selles majas ja selles toas tõi ema mu ilmale 11. novembril 1947. aastal. Veel enne
minu viieaastaseks saamist kolis pere Võrru, sest
maal olid tollal rasked ajad – palka ei makstud.
Samal ajal käis ka kollektiviseerimine, tekkisid
kolhoosid. Isa käis linnas tööl, sai palka, maa
toetas ja toitis. Teine vanaisa elas Soodomal, tollal nimetati seda küla Erastvereks.
Koolis käisid Võrus?
Jah, pärast põhikooli lõpetamist läksin Võru
Tööstustehnikumi metallide töötlemise eriala
õppima. Pärast tehnikumi lõpetamist töötasin
natuke, siis läksin EPAsse õppima põllumajanduse mehhaniseerimist. Pärast seda õppisin veel
kaks aastat, lõpetasin Eesti Majandusjuhtide
Instituudi.
Juba noore mehena töötasid juhtivatel
kohtadel. Mis esimene töökoht oli?
Eks ma ikka andsin endast parima. Esimene
töökoht oli Võru Autobaasis, töötasin seal insenerina. Toona oli tehnikumi haridusega võimalik töötada sellisel kohal. Edasi tuli naisevõtt ja
sõjavägi, alles siis astusin kõrgkooli.
Vanasõna ütleb: „Põllumees põline rikas.“ Kas tänasel päeval on põllumees rikas?
No vat. Piimahind on täpselt samal tasemel

ingeline aasta hakkab lõppema, kuid eelarve pinget
jätkub ka järgmisesse aastasse. Kanepi vee ja kanalisatsiooni ehitustööd on lõpetatud, käimas on Põlgaste vee
ja kanalisatsiooni ehitus ja rekonstrueerimine.
Eesti Posti Kanepi kontor kolis
vallamajaga ühe katuse alla. Endised side ruumid lähevad lasteaia ja
raamatukogu käsutusse. Külastajad
ei pea enam minema raamatukokku
läbi lasteaia, vaid sisenemine hakkab olema endisest side uksest.
Ükski talv ei tule ootamatult,
kuid ootamatu oli sademete hulk.
Anname oma parima lumekoristusel, kuid kindlasti ei jõua masinad
kõikide abivajajate juurde korraga.
Lehenumbrist leiate kõik lumekoristuse piirkonnad ja kontaktnumbrid.
Eelarve esimene lugemine on
tehtud, aga kuna paljud andmed
puuduvad, jääb eelarve vastuvõtmine järgmise aasta algusse. Praegu
koostatakse eelarvet uue metoodika
järgi, mis tekitab mitmeid küsimusi
ja küsitavusi. Tulumaksu laekumine
on sel aastal täidetud, kuid põhitegevuse tulem on miinuses.
Soovin kogu vallarahvale rahulikke jõule ja head uut aastat!
Urmas Hallap
Kanepi vallavanem

dadest, ka volikogu liikmeid. Kui ma nüüd
kuulen, kuidas ääremaa valdades elu läheb,
siis ma olen ikka väga õnnelik, et just Kanepi vallas elan ja siin olen, sest Kanepi vald
on minu arvates ikka arenemisvõimeline,
jätkusuutlik, väga hea koha peal. Siin on
tööstust, on tööandjaid, siit on võimalik ka
hõlpsamini mujale tööle käia.
Kas valimisprogramm on täidetud või
on mingi lubadus veel täitmata?
Suurem osa on täidetud, kuid kergliiklustee ehitus Kanepi ja Erastvere vahel ei saanud
ministeeriumi heakskiitu ja programmi toetust. Kuid lootust pole maha matnud. Tuleb
teha Riigikogu liikmetele rohkem selgitustööd.
Mille üle uhkust tunned?
Uhkust võib selle üle tunda, et Kanepi valla eelarve on ikka tasakaalus. Me pole
laenukoormust ületanud. Vajalikud investeeringud on planeeritud, tuleme välja oma
tulubaasiga. Kuigi uue eelarve koostamise
metoodika ei lähe inseneri loogikaga kokku.
Kuidas aga eelarve tasakaalustada? Ma ei
poolda mingil juhul palkade vähendamist. Kärpeid ehk saame teha allasutuste eelarvetes.
Kas on tuldud ka ütlema, et üks või teine
asi on vaja vallas korda teha?
Ma suhtlen paljude inimestega. Sageli küsin
ise, kuidas neil läheb või kas on muresid. On
tuldud küll ka selliste mõtetega, mis pole teostatavad, kuid unistada tulebki suurelt.
Mis on Sinu sõnum vallarahvale?
Siin vallas on hea elada, sest siin elavad toredad inimesed. Kanepi valla rahvas on tore rahvas. Mul pole siin ühtegi vihavaenlast. See on
suur õnn elada sellises kohas, kus elavad nii toredad inimesed.
Jaak Kõivuga vestles
Ülle Sillamäe

anepi vallavolikogu istungil 22.11.2012 arutati mitmeid küsimusi:
Anti ülevaade projektides osalemisest ja nende rahastamisest, arutati prioriteete 2013. aastal.
Majandus- ja eelarve komisjoni
esimees Andres Kelner andis ülevaate töödest, mida ilmtingimata on
vaja teha 2013. aastal ning selle ligikaudsed maksumused eurodes:
Kõige mahukam projekt on Põlgaste vee ja kanalisatsiooni rekonstrueerimine ja ehitus, mille maksumus on 100 000 eurot. Tööd on vaja
lõpetada ka Soodoma külakeskuses,
Põlgaste kultuurimajas, Kanepi
gümnaasiumis, lasteaias ja seltsimajas ja raamatukogus. Kaagvere külakeskuses remonditakse katus ja Hurmi külla ehitatakse vee ringtoide.
Vabatahlikku päästekomandot
Kanepis ei moodustunud, seepärast
ka päästekomando hoonet ei võõrandatud, sest hoone ülalpidamine
ei ole vallal jõukohane.
Vallavolikogu ettevõtluse ja arengukomisjoni esimeheks valiti Priit
Kask.
13. detsembri vallavolikogu istungil toimus valla 2013. aasta eelarve esimene lugemine ja arutati
kergliiklustee Kanepi-Erastvere-Põlgaste rajamise küsimus
NB! Valla Aukodaniku ja Aasta
Tegija kandidaate on võimalik esitada kuni 15. jaanuarini 2013.
Statuutidega saab tutvuda vallamajas või valla kodulehel avaliku
teabe õigusaktide loetelus http://
www.kanepi.ee/index.php?id=29
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MTÜ Põlgaste Maaelu
Seltsi tegemistest 2012.a

Meie seltsil on kujunenud traditsioonid ja tegemised, mida aastaid peetud.
Ollakse avatud uutele ideedele, valmis toetama ühistegevust ja koostööd
partneritega. Esmärk on väärtustada
eakate rolli, näidata aktiivset ja tervislikku eluviisi ning pakkuda kohtumis- ja
suhtlemisvõimalust.
Seltsi perenaiste- ja käsitööring käib koos
üks kord nädalas. Jagame uusi kogemusi toitude ja hoidiste valmistamisel ning teeme käsitööd. On valminud kindad, sokid, mütsid,
pontšod, kootud ja heegeldatud linikud, kotid, kangastelgedel kootud vaibad, tikitud
kleidid jne. Meie käsitööringi juhendajalt
Õielt õpime uusi mustreid, nippe, võtteid.
Igal aastal korraldame käsitöönäituse tehtud
töödest. Sellel aastal Põlgaste perepäeval juulis
oli avatud Põlgaste Maaelu ja Päri Seltsi ühine käsitöönäitus. Näituse külastajad said tutvuda väljapanekutega ja küsida näpunäiteid.
Osa seltsi liikmeid võtab osa PõlgasteKultuurimaja isetegevusringidest rahvatantsurühmas
ning lauluansamblis. Esinesime nelja maakonna memme-taadi laulupäeval Intsikurmus,
Põlgastes jaanipäeval, klubi Elulõng eakate
päeval, Soodoma külapäeval ja aasta lõpus
jõulupeol. Käisime Seelikuküttide 25. juubelikontserdil Põlvas, võtsime osa eakate päeva
konverentsist 1.oktoobril Põlva Kultuurimajas. Tänu Kanepi valla toetusele saime korraldada õppereisi marsruudil Türi-Laikmaa
muuseum-Haapsalu-Viljandi. Omal kulul
käisime Paunvere ja Lüübnitsa laadal. Projekti
„Põlgaste rahva ühistegevused 2012.a.“, mida
rahastas Kohaliku Omaalgatuse Programm,
saime osta kanga üleskäärimiseks käärpuud ja
läbi viia kangakudumise koolituse.
Suured tänud kõigile seltsi liikmetele ja Põlgaste rahvale, kes võtsid aktiivselt osa meie töödest ja tegemistest. Täname koostööpartnereid
Põlgastest, Soodomalt, Põlva Arenduskeskuse
spetsialisti Annely Zeigot, kes nõustas projekti.
Et saaksime tegutseda, on võimalik seetõttu, et
Kanepi vald on meid toetanud ja projekte kaasfinantseerinud, mis tagab meie tegevuse järjepidavuse. Suur tänu!
MTÜ Põlgaste Maaelu Seltsi
juhatuse esimees
Milvi Klaar

Vallas lumetõrjetöid
teostavad ettevõtted
Karste, Kaagvere küla Kanepi-Otepää teest
vasakut kätt ja Kooraste, Rebaste küla tervikuna. Töid teostab Liivasaare talu. Kontaktisik
Rain Rekker, telefon 513 4349.
Karste, Kaagvere küla Kanepi-Otepää teest
paremat kätt ja Jõksi, Heisri küla tervikuna.
Töid teostab Tammiku talu. Kontaktisik Margus
Hani, telefon 5615 0256.
Piigandi küla tervikuna ja Kaagna küla osaliselt.
Töid teostab Ekso Farm OÜ. Kontaktisik Paul
Hoop, telefon 529 1138.
Lauri, Hurmi, Varbuse küla tervikuna ja
Kaagna küla osaliselt.
Töid teostab AT & MK OÜ. Kontaktisik Marek
Kruusla, telefon 5342 9099.
Põlgaste, Sõreste küla tervikuna.
Töid teostab Põlgaste Masinakasutajate Ühistu.
Kontaktisik Meinhard Aljes, telefon 522 6153.
Soodoma, Magari, Närapää, Peetrimõisa küla tervikuna.
Töid teostab OÜ Järelvanker. Kontaktisik Mart
Vestrik, telefon 5344 1779.
Hino, Jõgehara, Koigera, Erastvere küla tervikuna ja Kanepi alevik osaliselt.
Töid teostab OÜ Saaretu. Kontaktisik Kalmer
Lina, telefon 514 0335.
Kanepi aleviku kõnniteid ja platse hooldab
AS Kagu Teed.
Kontaktisik Rein Tamm, telefon 521 0391.
Kanepi aleviku tänavaid hooldab Paap &
Partnerid OÜ.
Kontaktisik Paavo Põder telefon 5554 7941
Ilusat talve!
Kanepi Vallavalitsus
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Kanepi inimesed
rahvaspordiüritustel 2012. aastal
Vaike Meesak ja tema juhendatavad kepikõndjad osalesid Järvejooksude sarjas, kokku seitsmel etapil üle
Eesti.
Janis Kukk läbis Tartu Maratoni Nelikürituste sarja (suusatades 63 km, joostes 23 km, rattaga
maanteel 137 km ja rattaga maastikul 89 km). Saavutas kokkuvõttes 507 lõpetaja hulgas korraliku
268 koha. Kokku osales 2012. aasta
jooksul Tartu Maratoni erinevatel
üritustel kokku 35 977 rahvasportlast. Lisaks osales Janis Kukk koos

Narva Energiajooks 11. augustil

Janis Kukk Teatemaratonil

oma nelja töökaaslasega peaministri büroost Tartu Maratoni teatesõidul, kus tuli läbida Tartu Maratoni suusarada. Lisaks osales ta Elvas,
Kuremaal ja Pärnumaal Jõulumäel
toimunud rattamaratonidel. Kuid
sportlikus mõttes oli eneseületust
nõudev juulikuus toimunud rattasõit peaminister Andrus Ansipi ja
tema saatjaskonnaga Tallinnast Tartusse mööda Piibe maanteed (198
km).
Tuleval aastal on Janisel plaanis
läbi teha kõik sel aastal läbitud distantsid ja proovida ära ka üks triatloni etapp. Ta teeb seda kõike selleks,
et nii füüsiline kui vaimne vorm püsiks värske.
Marek Ladva osales viiel Samsung Rattamaroni sarja pikal distantsil (Rõuges, Rakkes, Otepääl,

Kuremaal, Elvas) ja Tartu Rattamaratoni etapil (89 km).
Kät Mõttus osales Tartu Jooksumaratonil (10 km) ja Tartu Rattamaratonil (40 km). Lisaks läbis Kät
Samsung Rattamaratonide sarjas
Otepää, Kalevipoja ja Elva maratonide lühemad distantsid.
Priit Kask läbis Tartu Suusamaratoni (63 km).
Rainer ja Raigo Kana osalesid
Tartu Jooksumaratonil, võttes esimesel korral ette 10 kilomeetrise
distantsi.
Siim Kukk läbis Tartu Rattamaratoni 40 kilomeetrise distantsi.
Merike Kaste osales Narva Energiajooksul (7 km).
Lisaks eelpool nimetatuile on Kanepi vallas kindlasti palju rohkem
sportlikke inimesi, kes tegelevad eri-

nevate spordialadega, teevad seda
oma lõbuks ja ei käi rahvaspordiüritustel.
Iga aastaga muutuvad Järvejooksude, Tartu Maratonide ja Samsung
Rattamaratonide sarjad üha populaarsemaks. Igal inimesel on võimalus valida omale sobilik ja jõukohane distants ja nendel osalemiseks
ei pea olema tippsportlane. Need
üritused ongi mõeldud just rahvasportlastele.
Kanepi vallas on suurepärased võimalused just eelmainitud spordialadega tegelemiseks ja on ka inimesi,
kes sellega aktiivselt tegelevad. Soovitame vähemalt paaril korras nädalas mõelda rohkem enda tervisele ja
teha värskes õhus kasvõi ühetunnine
jalutuskäik.
Spordiaktiiv

Korvpallilahingud võitsid vanemad vilistlased
Kanepi Gümnaasiumi vastse põrandaga võimlas toimus
14. detsembril korvpallilahing
„Kadrid korvis“.
Omavahel võtsid mõõtu gümnaasiumi õpilased ja vilistlased. Viimased
jagunesid kaheks võistkonnaks – vanemad vilistlased ja nooremad vilistlased.
„Vanakeste“ meeskonnas mängisid Helari Haabma, Anari Miil, Indrek Ilm, Janis Kukk, „noorvilistlaste“
meeskonda kuulusid: Martin Adamson, Kris Adamson, Steven Hallap,
Tanel Pettai.
Gümnaasiumi au kaitsesid: Karel
Keldu, Henri Sikk, Gerald Kivirand,
Kaldin Raidväli, Toomas Runtal, Erki
Runtal, Erki Plato
Korvpallilahing oli tõeliselt tuline,
skoorisid peamiselt vanemad vilistlased. Nende meeskonnamäng oli väga
hea ja nauditav. Sellest tulenevalt ka
kolme mängu ülekaalukad võidud.
Ülle Sillamäe

Vanematele vilistlastele jäid alla nii nooremad vilistlased kui ka koolinoored
(Foto: Urmas Kivirand)

Valtser tähistas 10. sünnipäeva
Novembri õhtul kõledal
üks mõte tekkis meil
miks hoida küünalt vaka all
mis peidus kõigis meis
Nii sündis memme-taadi tantsurühm
mis Valtser nimeks sai
Kanepi Seltsimaja seenioride segatantsurühm Valtser alustas oma tegevust 2002. aasta novembris. Kollektiivis on 10 aastat tantsinud: Linda,
Ants ja Hele; kaheksa aastat: Maimu,
Heino, Maria, Georg; viis aastat: Leili,
Luule, Olev; neli aastat: Toivo, Heino, Feliks ja Leo; ühe aasta: Mats ja

Marieta. Kaheksa aastat õpetas tantse
Helju Leib. Praegu juhendab Valtseri
tantsijaid teist aastat Ere Rekker-Mägi.
Kümne aasta jooksul on käidud
esinemas Põlvas, Otepääl, Harjumaal, Tartus, Võrus, Valgamaal, Tallinnas, Lätis ja Soomes.
Oma vallas on Valtser osalenud
igal aastal nii laatadel kui perepäevadel ja muudelgi üritustel.
Kahel korral on tantsitud „ Prillitoosi“ saates. Üksteist hoitakse, abistatakse ja toetatakse. Kümne aastaga
on saadud ühiseks pereks.

Sünnipäevapeol 18. novembril
Kanepi Seltsimajas tänas rühmavanem Hele kõiki tantsukaaslasi ja
juhendajaid. Omavahel jagati palju südamlikke ja sooje tänukõnesid,
mälestusi ja soove. Mälestati lahkunud tantsijaid ja süüdati küünlad.
Tantsurohke ja meeleolukas oli
peo kontsertprogramm, mille alustas ja lõpetas loomulikult päevakangelane Valtser kogu oma särtsakuses.
Oma osalemisega muutsid sündmuse meeldejäävaks ka külalised: Nõuni laulunaised, Saverna tantsurühm

„Päripidi“, Kanepi ansambel „Kanarbik“ ja tantsurühm „Vunkratas“,
Põlgaste tantsumemmed, Ere Rekker-Mägi lõõtspillil. Luuletusi esitas
Laine Laan.
Seltskondliku osa sisustas Heino
Tartese ansambel. Ühist tantsulusti
jagus õhtuni.
Valtseri juubelipeo korraldamist
toetasid: Eesti Kultuurkapitali Põlvamaa Ekspertgrupp, Kanepi Seltsimaja, Moontec OÜ, Kanepi Aiand,
OÜ Jussi kaubandus, Jahimehed
Avo ja Rain.
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Kodanikuteadlikuks ja sallivaks
läbi ühistegevuse
Kooliaasta algusest kuni 24. novembrini toimus kodanikukasvatusele pühendatud projekt “Kodanikuteadlikuks
ja
sallivaks
läbi ühistegevuse”, milles osalesid
Kanepi Gümnaasiumi ja Narva Vanalinna Riigikooli 9.-12. klasside
õpilased.
Projekt algas internetipõhise mälumänguga “Mina - Eesti Vabariigi kodanik”,
millele said vastata kõik projketis osalenud õpilased Kanepist ja Narvast, parimad said autasud.
23. novembril tulid meile külla Narva noored ja toimusid mitmed ühistegevused. Kohtusime varahommikul Tartus
ning külastasime Kaitseväe Ühendatud
Õppeasutuste Kõrgemat Sõjakooli. Seal
tutvusime sõjakooli õppe-ja olmetigimustega, kaitseväe kõrgema sõjaväelaste kaadri ettevalmistamisega, kaasaegse varustuse
ning sõjamuuseumis leiduvate erinevate
perioodide kaitsetehnikaga. Peale Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Kõrgema
Sõjakooli külastust liikusime edasi Vanemuise tänavale nn Poska maja juurde, kus
2. veebruaril 1920. aastal allkirjastati Tartu rahuleping. Raadi kalmistul süütasime
küünlad Julius Kuperjanovi haual ning
tegime ka ühispilte.
Edasi sõitsime koos narvakatega Kanepisse, kus saime maitsva lõunasöögi
kooli sööklas. Peale väikest hingetõmbepausi sõitsime Võrru Julius Kuperjanovi jalaväepataljoni, kus ootas meid giid.
Saime teadmisi Kuperjanovi jalaväepataljoni ajaloost ning rohkelt informatsiooni
seal toimuvast tegevusest. Tutvusime kutsealuste olmetingimustega ja sõduri igapäevaeluga. Näiteks saime näha sõduri

seljakoti sisu ning seda ka tõsta või selga
proovida. Meie üllatuseks oli see väga raske. Nägime ka relvi, mis eriti Narva õpilastele suurt huvi pakkusid.
Järgmine peatuskoht oli Karilatsi Põlva Talurahvamuuseum, et sõpradele meie
esivanemate elu-olu näidata. Kuna jõudsime kohale hämaras, siis oli rehetoas eriti
põnev väikeses valguses tolleaegset elu ette kujutada. Traditsioonilises koolitunnis
sai krihvliga tahvlile joonistada või sulepea tindipotti kasta ja rehkendamisülesandeid teha. Sellega oli meie kohtumise ekskursiooniprogramm möödas ning
sõitsime tagasi Kanepisse, kus meid ootasid kosutav söögilaud ning õhtune kava.
Peale õhtusööki ning külaliste majutamist klassidesse, rääkis direktor Merike
Kaste külalistele meie kooli õppekavast
ning tutvustas koolimaja ja kooli muuseumi. Päeva viimaseks ametlikuks osaks
oli ajalookonverents “Kanepi kui rahvusliku liikumise keskus 19. sajandi II poolel”. Seal said Narva õpilased tutvuda hariduselu algusega Kanepi kihelkonnas,
kihelkonnakooli rajamisega 1804. aastal,
teada Treffnerite perekonna osast koorilaulu edendamisel ja laulu-mänguseltsi
loomisel, August Weizenbergi kujunemisest vaesest tisleri õpipoisist Eesti esimeseks kutseliseks skulptoriks. Esitlusi tegid Kanepi õpilased Helene Leht, Maria
Väronen, Mari Neissaar, Doris Järv, Mark
Paul Leosk ja Kaisa Kattai. Peale ajalookonverentsi turgutati veel väikese ööootega ning seejärel võttis hoogu lõbus ja
meeleolukas tutvumisõhtu koos mängude ja diskoga.
Teise päeva hommikul oli äratus kell
8.00. Peale hommikusööki toimus kõne-

võistlus teemal “Miks on Eestis hea elada?”. Osalesid viieliikmelised võistkonnad, kes kogusid materjali juba varem,
koostasid kõne ning üks võistkonna liikmetest kandis selle ette. Kõned olid väga
sisukad, hästi läbi mõeldud ja ette kantud. Esinejaid hindas žürii, parimad said
auhinnad.
Kodanikuks olemisest, kodanike õigustest, kohustustest ja kodanikupäevast
tuli rääkima Kanepi Gümaasiumi vilstlane, Kanepi Vallavolikogu liige, hariduse-,
kultuuri ja noorsootöökomisjoni esimees
Janis Kukk, kes töötab peaministri nõunikuna Stenbocki majas. Peagi oli käes
aeg projekti lõpetamiseks ja parimate osalejate premeerimiseks.
Peale lõunasööki pakkisid Narva õpilased ja õpetajad oma asjad ning üheskoos
tehti väike jalutuskäik Kanepis ja Kanepi
Mäe kalmistul. Tagasiside lehtedelt võis
lugeda, et nii meie kui ka Narva Vanalinna Riigikooli õpilastele projekti raames
toimunud ettevõtmised meeldisid.
Kogu üritus oli väga huvitavalt korraldatud ning pakkus asjaosalistele meeldivaid
elamusi.
Projekti toetasid Haridus- ja Teadusministeerium / Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed.
Helena Kukk ja Maarja Lattik
Kanepi Gümnaasiumi 11. kl õpilased,
kooli õpilasesinduse liikmed

Kanepi valla noorte ja noorsootöö
tegijate VI tunnustusüritus
veebruaril 2013
Kanepi valla Avatud Noortekeskus
kuulutab välja konkursi tunnustusauhindadele:
„Aasta Noor 2012”
„Aasta Noorte Sõber 2012”
„Aasta Tegu 2012“

„Aasta Noor 2012”võib olla noor vanuses 7-26 a, kelle tegevus või saavutused
on olnud teistele noortele eeskujuks ning
motivatsiooniks. Nt algatanud või ellu
viinud projekti, osalenud aktiivselt noorte ettevõtmistes, korraldanud noorteüritusi või abiks olnud, käinud välja mõne
põneva idee, mis on ellu viidud jne.
„Aasta Noorte Sõber 2012” võib olla
täiskasvanu, kes on kaasa aidanud Kanepi valla noorte elu-olu parandamisele, vaba aja veetmise võimaluste arendamisele,
noorte huvide eest seisnud, noorte omaalgatuslikke tegevusi propageerinud ja toetanud või mõnel muul moel noorsootöö
edendamisele kaasa aidanud.

„Aasta Tegu 2012“ võib olla mistahes
ettevõtmine, sündmus, rajatis või projekt,
mis mõjutab väga positiivselt Kanepi valla inimeste elu-olu, loob uusi võimalusi ja
toetab valla jätkusuutlikku arengut.

Vabas vormis esitatud taotluses palume tuua välja järgneva:
Kandidaadi nimi, lühike iseloomustus
ja silmapaistnud tegevused või saavutused
(kandidaadiks esitamise põhjus), lisaks
esitaja nimi ja kontaktandmed
Ettepanekud palume saata kuni 16.
jaanuarini 2013 Kanepi valla Avatud
Noortekeskusele kas e-posti aadressil: kanepi.noortekeskus@gmail.com või paberkandjal: Turu 6, Kanepi vald, Põlvamaa
63101
Konkursi võitjad kuulutatakse välja
1. veebruaril 2013 Kanepi valla noorte
ja noorte sõprade VI tunnustusüritusel
ning avaldatakse noortekeskuse kodulehel www.kanepiank.ee ja valla lehes.

Korraldaja: Kanepi valla noorteaktiiv
„Aasta Noor 2007“ – MARI RÜÜTLI
„Aasta Noorte Sõber 2007” - AIVAR
LUTS
„Aasta Noor 2008“ - JANE KIRSIPUU
„Aasta Noorte Sõber 2008” - PEETER
TAIM
„Aasta Noor 2009“ - CHRIS LIEBERT
„Aasta Noorte Sõber 2009” - VAHUR
TOHVER
„Aasta Noor 2010“ - STEVEN KONGO
„Aasta Noorte Sõber 2010” - MARJU
JALAS
„Aasta Tegu 2010“ - „Kanepi Teataja“ ja
selle uuenduskuur
„Aasta Tegu 2010” - KANEPI TEATAJA
JA SELLE UUENDUSKUUR
eripreemia “Noorte Eeskuju 2010” - RIVO VESKI
„Aasta Noor 2011” - LISANNE TAMM
„Aasta Noorte Sõber 2011” - JAANIKA
MIRKA
„Aasta Tegu 2011” - NOORTE TEGEVUSTOA AVAMINE PÕLGASTES

Detsember Kanepi noortekeskuses
Seltsimajas
Kolmapäeviti kell 16.00-18.00
Noorte rahvatantsuring
Neljapäeviti kell 17.00-19.00
Noorte omaalgatuslik tantsuring.
Stiilid: hip-hop, breik ja jooga ehk

flexible abstract. Juhendab Arif Shingarov
Neljapäeviti kell 16.00-20.00
Noorte tegevustuba Põlgastes
Pühapäeviti kell 16.00-18.00
Täiskasvanute rahvatantsuring

E-R jõulunädal noortekeskuses: meisterdamise töötoad (jõulukaardid, isetehtud meened, piparkoogid)
24.-26. dets, 31. dets ja 1. jaan noortekeskus suletud – häid pühi!
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MoNo, MoNo,
MoNo … !!!
Kanepi ANK sai suurepärase
võimaluse rakendada mobiilset
noorsootööd tänu Eesti Avatud
Noortekeskuste Ühendusele.
Mobiilne noorsootöö (MoNo) sai
alguse vastureaktsioonina noorsookuritegevusele ning suurenenud noorte
grupikogunemistele, kuna klassikaline noorsootöö noortekeskuste näol ei
suutnud nendega seotud noorteni jõuda ega kontakti saavutada.
Mobiilse noorsootöö kontseptsioon
on noorte eludele keskenduv avatud noorsootööd ja sotsiaaltööd sisaldav lähenemine. See sisaldab noorteni
jõudmist, aga ka grupinõustamist sotsiaalruumist lähtudes. Oluline märksõna on see, et noorsootöötajad liiguvad
oma tegevustega sinna, kus on noored
ja ei eelda, et kõik neid ise noortekeskustes üles leiavad. Mobiilse noorsootöö eesmärk on parandada noorte
elu ja soodustada arengut, aidates
noortel püstitada eesmärke ning kasutada nende saavutamiseks noores
endas peituvaid ressursse.
MoNol on neli suunda. Kanepis hakatakse rakendama neist kolme. Tänavatöö, mille peamine eesmärk on vaadelda vallas toimuvat, saada kontakti

noortega ning neid suunata erinevate
noorsootöö tegevusvõimaluste juurde.
Töö internetis keskendub sotsiaalmeediale (rate.ee, orkut.com, facebook.
com), erinevatele foorumitele, suhtlusvahenditele ja fotoportaalidele. Noorsootöötajad otsivad noortega kontakti,
alustavad diskussioone ning vastavad
murekirjadele. Noorsootöö teenuse
tagamine noorte kogunemiskohtades keskendub tegevustele, kus noorsootöötaja läheb noorte „alale“, milleks
võib olla näiteks rand, park, bussijaam,
poed, staadion jne. Noored ei tea, et
noorsootöötaja sinna tuleb. Peamiseks
märksõnaks on noores uudishimu tekitamine noorsootöö mitmekülgsete võimaluste vastu. Oluline on meeles pidada, et kõik toimub vabatahtlikult.
Kanepis hakkavad mobiilset noorsootööd läbi viima huvijuhitudeng Mirell ja noortekeskuse juhataja Erle. Nii
et ärge ehmuge, kui näete kaht MoNo
riietusse riietatud neidu!
Rohkem informatsiooni www.ank.
ee või Kanepi ANKist.
Noortekeskuse vabatahtlik ja
mobiilse noorsootöö tegija
Kanepi vallas
Mirell Lattik

Häid mõtteid
kodukoolist
Kui pimedad sügistalvised
päevad ähvardavad võtta sind
oma võimusesse, sest peamiseks valguseandjaks näib
olevat vaid lumi, siis on õige
aeg raputada end sellest tüütust argielust välja ja mõtelda
sootuks helgemaid mõtteid.
Nii näiteks asusid ühel sellisel päeval
Kanepi Gümnaasiumi vanemate klasside õpilased mõtlema ja kirjutama sellest, mis on koolis head. Kõik järgnev
ongi põiming gümnasistide positiivsetest mõtetest.
Heameel on lähedusest. Milleks valida kool, mis asub kümnete kilomeetrite
kaugusel, nii et sinna ja tagasi liikumiseks kulub rohkesti väärtuslikku aega ja
loomulikult ka raha. Teatavasti on aga
sõna „lähedus“ mitmetähenduslik. Selle all saame mõista ka sooje ja südamlikke suhteid inimeste vahel. Niisugune lähedus saab aga olla vaid väikeses
koolis, kus üksteist tuntakse ja teatakse,
kus üksteisest hoolitakse. Nii võib lugeda ühest kirjandist: “Kanepis on toredad õpetajad, kes kohtlevad õpilasi nagu oma lapsi.“ Veel võiks lisada teisegi
tsitaadi: “Siin õppivad noored loovad
justkui positiivse atmosfääri oma sõbralikkuse ja toredusega. Samuti mängivad
tähtsat rolli ka õpetajad, kes oma suhtlemis- ja õpetamisoskustega on mulle väga head muljet avaldanud.“
Head muljet avaldab ka kord koolis.
Selle märksõna puhul mõtleme eelkõige
õppimist soodustavast keskkonnast, sellest, milline kord valitseb tunnis ja vahetunnis. Seegi tunnus on omane pigem
väikesele kui suurele koolile.Tunnustus
selle kohta sisaldub kirjareas: “Kanepi
kool ei saa hiilata õpilaste arvuga, küll
aga sellega, et siin valitseb kord.“ Positiivseks loetakse ka nõuet esimesel korrusel jalutada, mis tagab vahetundides
rahulikuma, stressivaba õhkkonna ja
soodustab valmistumist järgmiseks tunniks.
Kord pole aga ainult distsipliin, vaid
ka puhtus, mis algab vahetusjalanõu-

dest ja lõpeb koristajate kohusetundliku
tööga. Just nii märgitaksegi ühe kiiduväärse detailina: “Meie koolis hoitakse
puhtust ja koristajad on vastutustundlikud.“ Tõenäoliselt oleks aga märksa raskem puhtust hoida, kui koolimaja oleks
remontimata. Kanepi kool on aga igati
korrastatud. Alles hiljuti saime katsetada saali uut põrandat, mis on imeilus ja
nii eriline, et välisjalatsitega sinna peale
astuda ei tohi. Üldiselt käib aeg-ajalt ikka kuskil remont või sisustatakse mõnd
klassiruumi, et kaasajastada õpitingimusi. Ka see väljendab hoolimist, sest
moodsam tehnika aitab kaasa paremate õpitulemuste saavutamisele, eriti kui
lisada siia juurde jälle üks väikese kooli
eelis – õpilasi on vähe, mistõttu õpetajal
jääb iga õpilase jaoks rohkem aega.
Mõistagi pole see mingi väikese „konnatiigi“ jutt! Meil on olnud võimalusi avardada oma maailma mitut moodi. Meile on kutsutud esinema paljude
valdkondade lektoreid, kes on tutvustanud erinevaid töid-tegemisi, jaganud
reisimuljeid ja vajalikku infot edaspidiseks eluks. Nende loengute põhjal on
meile tuttavaks saanud kohad riigikogust kuni Uganda vihmametsadeni.
Tutvused kaugete paikadega pole aga
jäänud ainult loenguruumi seinte vahele. Meil on aktiivseid õpetajaid, kes
organiseerivad mitmesuguseid projektipõhiseid üritusi. Üks erilisemaid
elamusi oli eelmise õppeaasta aprillis
toimunud Küprose reis, mida meenutatakse mitmes kirjandis: „Tänu
Kanepi koolile sain kevadel külastada
Küprost ning tutvuda nende koolieluga, mis polnud tegelikult sugugi nii huvitav kui meil.“
Just päikeselisest ja mägisest Küprosest on paras tulla taas argipäeva, külma
ja hämarasse detsembrisse, kus koos
rõõmustada, et ka kauget ja kaunist
kogenuna oskame leida positiivset oma
väikesest, kuid väärikast kodukoolist.
11. ja 12. klassi kirjandite põhjal
pani jutu kokku
emakeeleõpetaja Tähte Tagel
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ÕNNITLEME!

Istegevuslaste Stiilipidu Seltsimajas, fotod V.Kottisse

Seltsimaja stiilipeo
vemmalvärss
„Tuhat ja üksainus öö“ oli
Näiteringi töö! Püüne päält
oli hääli kosta, sultanil saab
elu otsa, mürk see päevad
lõpetab, isa poegi õpetab:
„Laske lendu vibunooled,
tooge koju naised noored,
pärija teen sellest pojast,
kellel maitsvam toit on kojas!“
Nooli kolm siis lendu lendas, pojad tublid, kindlad endas, kõikidel
said naised leitud, ühel konn vaid
kilbis peitus. Maitsvama leeme kilpkonn tõi, striptiisi tegi ja üles end lõi.
Kõlisemas rahad rinnal ning ka allpool kõhu pinnal, väristas ta prinki
keha, oskas paljut muudki teha! Sultan oli rahul ja puhkab nüüd rahus!
Kostma hakkas rasket punki, andes õhtule vägevat vunki. Tulid siis
tüdrukud pikas reas, seljas neil tagid
ja pungisoengud peas. Publik vaid siredaid sääri vahtis, nii mõnigi lähemat tutvust juba tahtis. Sammud siis
ette ja sammud taha, ümberpöörd,
jalg kõrvale – maha, uih ja plaks, üks
ja kaks, stiilseks pungi line-tantsijaks!
Ansambel „Kanarbik“ ohjad siis
võttis, naiste lüüriline laul oli kena
ja mõtlik. Algul neid kõiki, „Muusika“ haaras, kutsudes mõttes laulmagi kaasa. Lõpuks lustilisem meel,
laulsid ühe laulu veel, selles hoiatati meest, hästi pika naise eest: „Kiä
ei painu pingile, ärgu vajutagu mehe
lingile. Miis võtku hindäl väike naine,
tsia-sõra suurune, lamba-hanna laiu-

nõ ... !“ A väike naine kattõ är kastõhaina alla ja laulu lõpun saie miis ka
väiksest naisest valla. Oi seda lusti, oi
seda rõõmu, publik sai vahva mõnusa sõõmu!
Nüüd juubilar „Valtser“ oma paaristantsu näitas, tants oli ilus, vaat
seda peab väitma ! Nende muistsed
tantsud püüdsivad pilku ning miskit ei olnud nendes tantsudes viltu.
Rüht eakatel ilus ja sammud kõik sirged, näod kenasti naerul ja vaimud
virged. Ka üks kleenuke poiss oli
nende seas, tal mustriga kena meestemüts peas. Korrektene ja kena, kuid
hoopis tütar ja ema, ulatasid teineteisele käe - see oli ilus ja meelest ei läe!
Siis „Vunkratas“ vungi lõi rattale
alla ja Oige ja vasemba tantsuks läks
valla. Seelikute triiburatas veerles ja
keerles, algul ühele poole, siis tagasi
veeres. Ikka rahvuslikus tantsuhoos,
eesti rahva tantsuloos, ahvatledes
kõiki kaasa - tõesti kaasakiskuv tants
ja haarav!
Nüüd „Kanapää keerutajad“ keerutasid harja, koristajad olid lennukad, seda ei varja. Ergutajaks oli neil
Nõuka-aegne mutt, et Jaak Joala esineb, sellest käis jutt. Siis lavale lendas soojendusbänd, kuid Jaak Joalat
polnudki, selles oli gäng. Tüdrukud
graatsilised Nõuka-aegselt riides, nii
mõnigi publikust kiivalt neid piidles:
„Linda, Linda, mu Linda ...!“ Tants
neil nii haarav, et aplaus aina kestis,
läks uuesti algusesse, kui põrandaid
pesti. Joala jällegi platsis, kuid lavale

Sündmused Kanepi vallas
detsember-jaanuar

20. detsember kell 17.00-19.00 Noortekeskuse jõulupidu. Sööme-joome, mängime-laulame. Kingitused ja jõuluvana
21.detsembril kell 17.00 Kanepi Gümnaasiumi JÕULUPIDU kooli saalis
25. detsembril kell 10.00 Kõigile matkasõpradele! Ekstreempargi mägedematk
2012 Haanjas algusega kell 10.00. Rohkem infot Erlelt või http://www.ekstreempark.ee/
28. detsembril kell 21.00 – Põlgaste Kultuurimajas Aastalõpupidu. Jalakeerutus ERGO & Band. Pääse 3 eurot.
6. jaanuaril kell 13.00 Jõulukuuse ärasaatmine Kanepi
Seltsimajas
18. jaanuaril kell 18.00 Mälumäng Kanepi Seltsimajas

Kanepi
Teataja

ei jõudnud, tants tantsijatel raskust
küll aga ei nõudnud.
Nüüd segakoori lauljad hiivasid
ankru, just parajasti siis, kui piraadilaev randus. Kostus neilt uljas laulude
joru „Väike neid, oota vaid ... !“, mida
saab teha vaid meeshäälte toru. Madrus neil laevas pidamas vahti, oh sina
poiss, mis siis läks küll lahti. Piraadid
neil laeva röövimas, sest kõik olid kooris röökimas: „Sass, röövime õige laeva
... !“ Laev röövitud sai, koos kõik kukud ja paid, seilasivad täies hoos, edasi nad üheskoos. Jäi jumalaga Mann
ja tuules oli ramm ning reisusihiks sai
neil hoopis Rotterdam. Siis kalalaeva
pardal kohati üht meest, kes kodunt
lasknud jalga oma kalli moori eest - ta
õrnpunaste purjede all, nüüd mastis
üleval! Kui merel puhusivad tuuled
ning taevas see oli tähti täis, siis meelas naine hullus stiilis piraadikaptenile juurde hiilis ning marulises tangohoos ta kapteni peaaegu poos. Seejärel
„Tuulevaikne öö“, tegi ära oma töö.
Koos vaikselt, rahunenult hüüti, et
Kariibi merest aardeid püüti ja tulemus oli väga hea, ei segakoorirahvas
seda häbenema pea!
Kui lõpuks randus viimne laev, siis
oli otsas kõik see vaev ja suusarada
Sotši viis ning maja juhataja lausus
nii: „Seltsimajas edasi nüüd tantsupidu kestab, kes ei tantsi, see kaaslasega
juttu vestab!“ Jah, see pidu oli tõesti
fiiling ning traditsiooniks võiks saada, just selline stiiling!
Kirja pannud Vaike Kottisse

JAANUAR
04.01 Helmi
Visnapuu
02.01 Meeta Hõbe
29.01 Aino Hindoala
30.01 Pauline Hindre
04.01 Evald Siilsoo
01.01 Hilda Paloson
20.01 Eha Trääl
25.01 Raisa žoludeva
08.01 Koidula Kongo
07.01 Evald Kahar
17.01 Maie Lattik
06.01 Heino Sikk
12.01 Helgi Põder
26.01 Varju Ilves
10.01 Gustav Pettai
25.01 Jaan Tiivoja
05.01 Vaime Vassar
13.01 Sulev Nuuma

23.01 Kaupo Kübard
27.01 Aino Kaseoja
08.01 Peedu Pettai
21.01 Endla Raidväli
VEEBRUAR
13.02 Leida Urm
12.02 Leili Tarkus
09.02 ErikaAntonine Maisla
05.02 Virve
Holvandus
17.02 Pärja Pilv
10.02 Helgi Haugas
15.02 Nikolai
Vanatalo
14.02 Vilma
Ratasepp
25.02 Silvia Suvi
12.02 Enno Hiir
11.02 Maimu Kahar

25.02 Hilja Oinus
11.02 Laine Põlluste
04.02 Ilme Madisson
27.02 Helvi Vaha
Tugevat tervist ja jõudu kõikidele sünnipäevalistele! Soovivad Kanepi vallavolikogu ja
vallavalitsus.
TÄHELEPANU!
Sünnipäevalapsed alates
70. eluaastast, kes ei soovi, et tema sünnipäevaõnnitlus avaldatakse valla ajalehes Kanepi Teataja,
palume sellest teatada vallavalitsuse kantseleisse.
Samas palume ka sünnija surmateadete avaldamise keeldumisest lähedastel
teada anda vallavalitsuse
kantseleisse.

Vastsündinud vallakodanikud
Kristelle Vill Põlgaste küla
Risto Pae Kooraste küla

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

Õnnitleme vanemaid!
Sügispakkumine
Mootorsaed
supersoodsa hinnaga

Õhu
eeleraldus

Fliisõhufilter

Kiirkinnitusega
paagikorgid

Kauakestev Stihli
e-matic juhtplaat

MS 170 D MS 211 MS 231

199 €

339 €

399 €

Lisaks kõik saeketid –10%
Sügispakkumine kestab kuni 30.11.2012.
Stihli Picco
saekett

Meid leiad Kanepis kaupluses Aid ja Kodo
Kauplus Aid ja Kodo
August Weizenbergi 2b
tel 797 6235, 506 6711

Uus antivibratsioonisüsteem
2-MIX
mootor

Kauplus Aid ja Kodo on

Kraega
ketikaanemutrid

ainuesindaja Kanepis!

Põlva Veterinaaria
keskus teatab!

Novembris toimunud
konkursi tulemusel kinnitati Kanepi valla piirkonna
volitatud veterinaararstiks
hr Ulrich Verrev, kes elab
Kanepi vallas Põlgastes, tel.
5297865.
Ljubomir Vassilko aitab
edaspidi loomaomanikke
erapraksise alusel.
Seido Suija
Veterinaariakeskuse
juhataja

Kanepi vallavalitsuse ja volikogu ajaleht
Toimetuse aadress:
Turu põik 1, Kanepi, 63101 Põlvamaa.
Toimetaja: Ülle Sillamäe, tel 5561 2427

MÄLESTAME
Tammiku Pubi avatud alates
01. oktoobrist:
E - L 11.00 – 17.30
P - suletud

Salme Kõiv
30.07.1923-29.10.2012
Enn Alfred
27.12.1936 – 02.11.2012
Paul Norre
27.01.1931- 28.11.2012

Pakume ka catering-teenust,
tel 520 1139

Järgmine leht ilmub veebruaris 2013.
Täname kõiki abilisi ja kaasautoreid.
Artiklid ja ettepanekud palume saata e-postile
ylle.sillamae@gmail.com või vallamajja.

Tehniline teostus: Kalurileht
tel 5649 5252;
kalurileht@gmail.com
www.kalurileht.ee

