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Vallavanema veerg

Hea vallarahvas!

Õnnitleme Eesti Vabariigi
94. aastapäeva puhul!
Hea vallakodanik, oled oodatud 24. veebruaril kell 07.15 MAAKONDLIKULE RIIGILIPU HEISKAMISE TSEREMOONIALE KANEPIS.
Esinevad Kanepi Segakoor, Põlvamaa Meeskoor, puhkpilliorkester Kungla

ÜLO LEIB
20.11.1931-18.02.2012
Raske haiguse järel
on lahkunud Ülo Leib.
Kogu Ülo elu oli seotud
Kanepiga, ta oli oma
kodukandi tõeline patrioot.
Ta oli kauaaegne
omavalitsuse juht, taasiseseisvumise järel meie
esimene volikogu esimees ja vallavanem.
Ülo toetas kultuurija sporditegevust, tegeles
ise pillimängu, fotograafia ja koduuurimisega, kogus ja analüüsis
andmeid valla rahvastiku
kohta.
Sügav kaastunne
omastele.
KANEPI
VALLAVOLIKOGU
ja VALLAVALITSUS

Väike-ettevõtlus maal on elustiil
Varbusel, üsna vana Postitee
ääres varsti juba 20 aastat
tegutsenud ja peamiselt lasteasutustele mööblit valmistav
väike-ettevõte jätab juhuslikule möödasõitjale mulje,
nagu oleks tegu lihtsalt heas
korras maakoduga. Ja kodu
see ongi. „Mulle meeldib
siin, mulle meeldib see töö,
siin on minu kodu,“ vastab
omanimelise mööblifirma
juht Guido Kellamäe küsimusele – milles peitub maaettevõtluse võlu ja valu. Murekohtadena – kui neid ikka
väga otsida, nimetab ta eelkõige logistilisi probleeme:
„Kui on vaja mingeid materjale, detaile hankida, siis
tuleb pikem sõit ette võtta.
Näiteks Tartus saaks sellised
toimingud väiksema ajakuluga aetud,“ tõdeb mees.
Peamiselt Eesti turule
täispuidust mööblit valmistav OÜ Guido Mööbel pakub
täna tööd kuuele inimesele
ning juhtimine ettevõttes on
n.ö ühetasandiline. „Olen nii
töödejuhataja kui ka ostujuht
ning kui vaja, siis teen ka tisleritööd,“ kirjeldab Guido.
Ettevõte varub suures osas
materjali ise ning ka kuivatab
selle.
Firma on tegutsenud
1994. aastast ning OÜ Guido
Mööbel nime all 2000. aastast. „90-nendatel aastatel
ostsime siia talumaja,“ meenutab Guido, kes oma juurtelt

on hoopis Tartumaa poiss.
„Päris alguses proovisin kätt
põllumajandusega, kuid aeg
tegi selgeks, et see pole siiski
päris minu ala,“ tunnistab ta.
Peagi orienteerus Võru Tööstustehnikumi puidutöötlemise tehnik-tehnoloogi hariduse ja tisleritöö praktikaga
mees ümber täispuidust
kvaliteetmööbi tootjaks ja
jätkab sel teel edukalt. „Kõigepealt sai sisse toodud elekter ja tootmist alustasin
üksinda. Natuke aega hiljem
töötasime juba kahekesi.
Praegu on hoone masinaid
täis ning kogu pind ära
kasutatud. Plaanis oli tootmist laiendada, kuid masu
tegi omad korrektiivid,“
nentis Guido, uskudes, et
kõige hullemad ajad ettevõttele on siiski üle elatud.
Milleks töö kõrvalt veel
aega üle jääb?
„Eks ettevõtlus ongi ju elustiil,“ muheleb mees, kes
tunneb oma tööst rõõmu.
Aega jätkub siiski ka kaasalöömiseks Põlvamaa Meeskooris. Ja perega puhkamiseks. „Mulle meeldib see
keskkond siin. Kui mulle
tulevad külalised, siis käime
ikka Tilleoru ja Palojärve
matkaradadel,“ räägib mees,
kes viimastel aastatel leiab
aega ka jalgrattamatkadeks.
„Suvel olen püüdnud ikka iga
päev sõita.“ See, et Postitee
on viimastel aastatel kenad
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In Memoriam

Guido Kellamäe.
tähised saanud, teeb ettevõtjale heameelt: „Maanteemuuseum on üks põnev koht.
Näiteks kui viimane kord seal
ühe meeskoori üritusega
käisime, olid muljed ikka
kõigil väga head,“ meenutab
Guido. Muuseumiga seovad
teda ka mitmed tööd, mis on
just tema ettevõttest tellitud.
Küsimusele, kas Guido
oleks valmis ka piirkonna
seltsielus senisest rohkem
osalema, vastab mees jaatavalt. „Muidugi! Kui oleks
rohkem mõnusaid kohti ja

üritusi, kuhu kutsutakse,“
lööksin hea meelega kaasa.“
Paraku on piiskonnas püsielanikke – ja just nooremaid
inimesi, suhteliselt vähe.
„See, et riik koole koomale
tõmbab, on küll väga vale
liigutus,“ vangutab mees
pead. „Väikesi koole maapiirkonnas peaks just veelgi
rohkem olema, see tooks
rahva maale. Riik võiks
selliseid asju küll toetada,“
arvab ta.
REELI KORK

Alustage pindalatoetuste taotlemise ettevalmistamist e-PRIAs juba praegu
Saabunud on paras aeg
hakata mõtlema 2012. aasta
kevadel pindalatoetuste taotlemise peale. Kevadise taotluse ettevalmistamine ja
põldude digitaalne sissejoonistamine Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) elektroonilises kliendiportaalis ePRIA on võimalik juba praegu teenuse „Minu põllud“
kaudu. Kui teil on palju
põlde, siis on nende digitaalne sissejoonistamine
esialgu kindlasti aega nõudev
protsess. Samas, kui suur töö
kord tehtud saab, siis tuleval
aastal kevadise taotlusvooru
ajal piisab vaid pisimuudatuste tegemisest – põldude
piirid jäävad elektrooniliselt
e-PRIA kaardile alles ja saate
neid igal ajal uuesti kasutada.

Põllumassiivide kasutusest
e-PRIA portaalis on näha
viimasel kahel aastal aktiivses kasutuses olnud põllumassiivide piirid ja 2011.
aastal tehtud uute ortofotode
põhjal PRIA poolt muudetud
põllumassiivide piirid. Käesoleval aastal on tehtud uute
ortofotode põhjal kaartide
uuendusi Pärnumaa, Viljandimaa ja Tartumaa lõunaosades, Valga, Põlva ja Võru
maakonnas. Veebruaris alustab PRIA ka muudetud
põllumassiivide osas taotlejate teavitamist.
Lisaks e-PRIA „Minu
põllud“ teenusele saab põllumassiivide piire vaadata
PRIA põllumassiivide avalikul veebikaardil, kuhu on
võimalik siseneda läbi PRIA
kodulehe www.pria.ee (kaar-

di ikoon on avalehel all
paremal nurgas).
Samuti on enne kevadtööde algust praegu paras aeg
mõelda sellele, kas soovite
2012. taotlusaastal võtta
kasutusele uusi maid, mis
2011. a taotlusel ei kajastunud. Selleks tuleb esitada
PRIA põldude registri büroole avaldus põllumassiivi
kaardi väljastamiseks, näidates avalduses ära kas
põllumassiivi numbri või
katastriüksuse numbri.
Avalduste tegemisel
palun arvestage, et põllumassiivide registrisse ei saa
kanda juurde maad, mida
pole 2003/2004 aastal toimunud maade deklareerimise
käigus põllumajandusmaana
deklareeritud. Piiride muutmise avalduse vormi leiate

PRIA kodulehelt põllumassiivide registri leheküljelt
h t t p : / / w w w. p r i a . e e / e t /
Registrid/Pollumassiivide_
register. Palume selle esitada
enne 1. aprilli kirjalikult
PRIA põldude registri büroole (Tartu, Narva mnt 3,
51009) või e-posti aadressil
maa@pria.ee. Samuti võite
avalduse tuua lähimasse
PRIA teenindusbüroosse.
e-PRIA kasutamine
Kui soovite e-PRIAs enda
põldude sissejoonistamisega
alustada, siis tuleb esmalt
saada e-PRIA kliendiks. ePRIA kasutamise lepingu
sõlmimise kohta leiate rohkem infot PRIA kodulehelt
aadressil www.pria.ee/
et/ePRIA/Leping. „Minu
põllud“ teenuse kasu-

tusjuhendiga saab tutvuda
PRIA kodulehel aadressil
www.pria.ee/et/ePRIA/Juhe
ndid ja samuti on juhend
leitav e-PRIAs „Minu põllud“ teenuse juures.
Probleemide korral aitab
teid PRIA pindalatoetuste
infotelefon 7377 679 või
palume pöörduda e-posti
aadressil info@pria.ee. Kui
soovite põldude joonistamisel juhendamist, siis pöörduge julgesti meie teenindusbüroodesse, kus on olemas kliendiarvutid ja meie
töötajad aitavad ning juhendavad teid.
Head e-PRIA kasutamist!
ENE TULP,
PRIA teabeosakonna
peaspetsialist

Veebruarikuu kannab meie
rahva jaoks juba 94 aastat
olulist teetähist - 24. veebruaril 1918. aastal avaldati Tallinnas "Manifest kõigile
Eestimaa rahvastele", milles
kuulutati välja sõltumatu ja
demokraatlik Eesti Vabariik.
24. veebruar on Eesti riigipüha ja iseseisvuspäev.
Täna võime olla uhked ja
õnnelikud, et oleme suutnud
oma riiki ja rahvast hoida läbi
aastakümnete ja väga erinevate ajalookeeriste. Kuid
igale ajastule ainuomased
väljakutsed ja probleemid
seisavad meie ees ka täna.
Kindlasti teeb meile kõigile muret valitsuse hiljutine
otsus sulgeda Lõuna-Eesti
Päästekeskuse Kanepi komando. Vaatamata valitsuse
sellekohasele otsusele pole
vallavalitsus loobunud võitlemast, et see komando meie
piirkonda siiski jääks. Näitavad ju hiljutised traagilised
sündmused Soodoma külaski, kui oluline on operatiivse abi kiire saabumine.
Kui Kanepi komandot siiski
säilitada ei õnnestu, tuleb
leida teised võimalused, kuidas vajadusel kiire abi
tagada.
Siinjuures olgu öeldud, et
tules hävinud Soodoma külakeskuse hooneosa taastatakse
päris kindlasti.
Teine suur mure on seotud Kanepi Gümnaasiumi
saatusega, mis meist sõltumatult on praegu tõsise löögi
all. Kuigi lõplikku otsust pole
veel välja kuulutatud, on
gümnaasiumiosa säilimine
Kanepis praegu väga küsitav.
Igal juhul peaksime olema
valmis selleks, et piirkonnas
tugev kool säilitada – kui see
peaks ka vaid põhikoolina
jätkama.
Vaatamata neile tõsistele
küsimustele, tahaksin pidupäevapöördumise lõpetada
siiski positiivse noodiga:
probleemid ja raskused antakse meie ellu selleks, et
neid lahendada. Et me seda
suudame, tõestab meie ajalugu. Hoidkem üksteist.
Kanepi Teataja jätkab
käesolevast numbrist uue
toimetajaga, kelleks on Reeli
Kork. Siinkohal tahan kogu
vallarahva nimel tänada lehe
omaaegset loojat Tiiu Leppikust, kes on seda tööd kõigi aastate jooksul suure
südamesoojusega teinud.
Jääme tema kaastöid koolielust endiselt ootama.
AIVAR LUTS,
vallavanem

Väljavõte Kanepi Vallavolikogu
26.01.2012 istungi protokollist
1. Kanepi valla põhimääruse muutmine
Vallasekretär Õie Põder tegi
ettepanku seoses volikogu
liikme Janis Kuke poolt tehtud ettepanekuga muuta ja
täiendada põhimääruse paragrahvi 30, mis puudutab
volikogu fraktsioonide moodustamist ning tegevust.
Finantsist Ülle Kallas tutvustas kehtima hakanud
kohalike omavalitsuste finantsjuhtimise seadust, mille
tulemusena muutub eelarve
menetlemise, vastuvõtmise
ja täitmise kord ning tegi
ettepaneku tunnistada kehtetuks valla põhimääruse paragrahvid 51-61 ja täiendada
antud paragrahvid vastavalt
määruse eelnõule.
Volikogu määrus nr 1.
2. Kanepi valla õpetajate
töötasustamise aluste ja
töötasu alammäärade kehtestamine
Otsustati:
kehtestada Kanepi valla õpetajate töötasustamise alused
ja töötasu alammäärad, võttes aluseks Vabariigi Valitsuse 13.08.2010 määruse nr
114. Volikogu määrus nr 2.
3. Kanepi valla 2012. aasta
eelarve teine lugemine ja
vastuvõtmine
Otsustati:
kinnitada 2012. aasta eelarve
kogumahuga 2 756 447 eurot,
reservfond summas 27 440
eurot, kassatagavara summas
1598 eurot, rahaliste vahendite vaba jääk summas 228
328 eurot.
Volikogu määrus nr 3.
4. Matusetoetuse suuruse
kinnitamine
Otsustati:
kinnitada matusetoetuse suuruseks 160 eurot alates 01.
veebruarist 2012.
5. Noortekeskuse ehitamisest
Kanepi Gümnaasiumi direktor Merike Kaste tutvustas
volikogule projekti ruumide
jaotamise ja paiknevuse kohta koolimajas.
Noortekeskuse käsutusse
antakse koolimaja peauksest
sisenemisel keldrikorrus, esimene ja teine korrus. Juurde
peab tegema vaheuksi ja

muid ehituslikke ümberkorraldusi. Osa ruume hakkavad kasutama nii noortekeskus kui kool. Kooli ja
noortekeskuse ruumide kasutamine reguleeritakse kasutuslepingutega.
6. Jäätmemajanduse kulude optimeerimine
Abivallavanem Olev Pärna
andis ülevaate jäätmemajanduse korraldamisest maakonnas ja kuludest Kanepi
vallas.
Otsustati:
1) tasuta võetakse vastu kuni
10 plaati eterniiti;
2) üle 10 plaadi vastuvõtmise
tingimuseks on Kanepi Vallavalitsuse väljastatud ehitusluba;
3) mitte vastu võtta betooni,
ehituskive ja asbesti sisaldavaid jäätmeid.
7. Reformierakonna fraktsiooni registreerimine
Otsustati:
registreerida Kanepi Vallavolikogus reformierakonna
3-liikmeline fraktsioon (Janis
Kukk, Urmas Hallap, Jaak
Kõiv).
Volikogu otsus nr 1.
8. Pärimismenetluse alustamine
Otsustati:
alustada Soodoma külas asuva Hõbemäe kinnistu pärimist. Volikogu otsus nr 2.
9. Vallavara omandamine
Otsustati:
osta Kanepi vallale kinnistust
Turu tn 4 korter 20. Volikogu
otsus nr 3.
10. Peremeheta ehitise hõivamise algatamine ja maa
munitsipaalomandisse
taotlemine
Otsustati:
algatada Karste külas peremeheta loomapidamishoone
hõivamist ja taotleda hoone
alune maa munitsipaalomandisse. Volikogu otsus nr 4.
Volikogu istungi materjalidega saab tutvuda valla
veebilehel www.kanepi.ee dokumendiregister, valla
raamatukogudes ja vallamaja
infotahvlil Turu põik 1.
Väljavõtte koostas
vallasekretär ÕIE PÕDER

Muudatustest Kanepi valla jäätmejaama töökorralduses
Alates 01.03.2012 on jäätme-jaam avatud iga päev kell 8.0016.00. Jäätmejaam asub Põlgaste külas AS Mahta Kütus
tankla juures ja jäätmete üleandmiseks tuleb pöörduda tankla
töötaja poole.
Jäätmejaamas võetakse vastu vanapaberit ja pappi,
pakendijäätmeid, mööblit, lehtklaasi, rehve, elektri- ja
elektroonikajäätmeid, ehitusjäätmeid, ohtlikke jäätmeid.
Üksikasjalikumat infot saab tankla töötajalt tel 5558 5724.
Muudatusena ei võeta alates 1. märtsist vastu ehituskive ja
betooni, asbestsemendist (eterniidist) katuseplaatide üleandmisel üle 10 plaadi tuleb esitada Kanepi Vallavalitsuse väljastatud ehitusluba, millele on märgitud asbestijäätmete kogus ja
üleandmise kohana Kanepi valla jäätmejaam. Asbesti sisaldavaid purustatud materjale vastu ei võeta.
Jäätmejaama teenindab AS Epler & Lorenz, tel. 7 421 398,
52 38 615
e-mail: epler-lorenz@epler-lorenz.ee
veebileht: http://www.epler-lorenz.ee

Korraldatud jäätmeveoga liitunutele
Kui elate ühismajas ja kasutate individuaalset konteinerit või
prügikotiteenust või ei ole jäätmevedajal muul põhjusel
võimalik tuvastada, et tegemist on Teie jäätmetega, tuleks Teil
arusaamatuste vältimiseks oma konteiner või jäätmekott
vedajale arusaadavalt tähistada lepingunumbriga.

„Läheme külla – Soodoma”
On maantee ja maanteel käänak
ja käänaku kõrval küla
See ongi minu kodu
ja tähed ta kohal ülal
See ongi minu kodu
ja tume mets seal taamal
Sõidan tihti mööda ühest
piibelliku nimega teeviidast.
Polegi siiani mõtet mõlgutanud, kas sel nimel ka mingi
kaugeleulatuvam ajalugu on
või miks kannab üks küla
nime Soodoma. Mis või kes
on selle käänaku taga asuva
küla elu alalhoidja? Käänan
oma punase raudruuna nina
Soodoma poole. Mind võtavad vastu selle paikkonna
kultuuri- ja seltsielu eestvedajad Tiiu Ziugmann ja
Sirje Kongo.
Soodoma on koduks
käesoleva aasta jaanuarikuu
seisuga 183 inimesele. Rõõmu ja lootust sisendavad
numbrid, mis näitavad noorte
külaelanike arvu – tervelt 54
soodomlast on kuni 19aastased.
Aga ikkagi – kas Soodoma on nõnda vana asundus, et
nimi on aastatuhandete tagant säilinud? Tiiu teab rääkida, et nõnda see ikkagi pole. Seitsmekümnendateni oli
siin Erastvere küla. Soodoma
nimi kirjutati registrisse alles
1974. aastal. Soodoma küla
nimi muutus, kuid Erastvere
koolimaja ja raamatukogu
säilitasid oma vanad nimed.
Nii dokumentides kui ka
rahva mälus.
Pärast kooli kadumist
tegutses selles vanas majas
kultuurimaja, kus toimusid
tõeliselt rahvarohked peod ja
juba toona – noore inimesena
– tundsin selle paikkonna
inimeste vastu sügavat lugupidamist, sest lavale kandus
saali üksmeelne õhkkond ja
kokkuhoidmine. Aeg läks

edasi ja ühiskonnas toimusid
suured muutused. Kadusid
majandid, tööjõuline elanikkond suundus tööotsinguile.
Murrangulised ajad panid
tõsiselt proovile elanike algatus- ja kohanemisvõime.
Päri Seltsi naistel on
rõõm tõdeda, et ainult Soodoma külaelu iseloomustades
võib rääkida juba paikkonna
kultuurielust. Endises Erastvere vallamajas, praeguses
külakeskuses tegutseb raamatukogu ja naiste käsitööring. Kohale tullakse
mitte ainuüksi Soodomalt,
vaid ka ümberkaudsetest
küladest. Tiiu mäletab, et
esimest korda koguneti veebruaris 2007. aastal ja liikmeid
oli siis 11. Vahepeal on käsitööhuvilisi juurde tulnud ja
ka kõrvale jäänud, praegu
käib regulaarselt koos tosinkond nobenäppu. Kohal
käiakse kaks korda kuus.
Varasematel aastatel on suviti
ikka kätele ja varrastele
puhkust antud, eelmisel aastal oli nii kõva hoog käsitööl
sees, et kokku saadi isegi
suvekuudel.
Raamatukogu tegevusest
kõneldes nendib Tiiu, et
varasema üle paarisaja külastaja asemel käib raamatukogus alla saja. Kohapeal
teenindatakse lugejaid kolmel päeval nädalas, neljapäeval ja reedel on Tiiu
abiliseks Kanepi raamatukogus.
Soodoma kant on peamiselt põllumajanduspiirkond. Kuigi talupidajaid võib
kokku lugeda ühe käe sõrmedel, on need elujõulised ja
suurtootmisega tegelevad
ettevõtted. Sirje kodu jääb
Magari küla piiresse, kuid
haritavat põllumaad jätkub
ümberkaudsete külade territooriumile – ühtekokku kas-

vatab talupere teravilja umbes 300 hektaril. Veel tegeldakse karjakasvatuse, mahepõllunduse, köögiviljakasvatusega.
Kultuurielust ei hoita ammugi kõrvale. Põlgaste kultuurimajas ja Kanepi seltsimajas käiakse laulmas, näitlemas, tantsimas ja mõned
isegi perekonniti.
Siitkandist on pärit luuletaja Juhan Weizenberg.
Tema loomingule ja tegevusele oli vanas koolimajas
koguni eraldi tubamuuseum.
Praegu on need materjalid
õnneks säilinud ja asuvad
Kanepi gümnaasiumi muuseumis. Veel on siitkandist
pärit ja Erastvere koolis käinud tuntud näitleja Marje
Metsur.
Need vanad teerajad kodukanti pole rohtu kasvanud
ka uuema põlvkonna inimestel. Kes on haridust
omandamas, kes kaugemal
pere rajanud ja töökoha leidnud, aga üks, mis kindel –
suvel vähemalt korra tullakse
koju. Tavaliselt ikka siis, kui
toimub iga-aastane perepäev.
Praegu on kokkusaamine
ümber nimetatud kodukandipäevaks. Viimati tuli kokku
üle 300 inimese. Läinud
suvel toimus kokkutulek
äsjarenoveeritud külakeskuse platsil, vastne laululava
põlispuude all uhkusest
pakitsev.
Ajaloolise vallamaja katusel turritavad uued sarikad.
Pärast tulehaldja Lauritsa
külastust on maja mustis
vermeis, kuid veel püsti.
Naistel lähevad silmad veekalkvele, kui külakeskusest
juttu tuleb. „See oli õudne,“
pühib Sirje silmi. „Istusime
Tiiuga ja nutsime kahekesi.“
Ega tahagi soola haavale
raputada. Sirje räägib, nutu-
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Sirje Kongo.
klomp kurgus, et ega see ju
tema isiklik maja polnud, aga
kui miskit jälle projektirahade toel valmis sai, oli
väga hea ja rõõmustav tunne.
Sirje käest olla küsitud: „Mis
sa saad sellest, et külakeskusega ja projektidega
mässad?“ Sirje vastanud, et
ega endale ta ei tahagi. Lapsed juba suured ja ilma peal
laiali, aga vahest tulevad
lapselapsed kodukanti tagasi.
Või nende lapsed.
Läbi ohke teatab Sirje, et
tema arvates peaks olema
külas üks kogunemiskoht. Ei
peagi tegema suuri asju või
kõrgkultuuri. Külakeskus on
suhtlemiskoht. Kui on rõõm
hinges või mure südamel,
saab seda teistega jagada. Kui
nüüd see ka kokku kukub,
polegi enam midagi ei külast
ega elust järel. Aastaid tagasi
tuldi koristustalgutele hea
meelega, viimasel ajal on
talguliste arv kokku kuivanud. Vahest ikka leitakse
üksmeel ja ühine jõud, et
taastada juba tehtu ja minna
paikkonna seltsielu ja külaeluga edasi.
...muid märke ei oska ma anda
muid märke ei olegi temal
siin on mu saatus ja sugu
mu aja ja elulugu.
(Hando Runnel „Kodu“)
Soodomal ja Päri Seltsis
käis külas
ÜLLE SILLAMÄE

Põlvamaa kulinaarset pärandit esitleb ka viis
hobikokka Hurmioru pereringist
Möödunud aasta lõpus kaupluselettidele jõudnud uus kokaraamat „Setost saarteni“ esitleb
retsepte, mille järgi Eesti kodudes on süüa tehtud minevikus ja
tehakse ka nüüd. Raamatu kaasautoriteks on ka viis hobikokka
Hurmioru pereringist.
”See on omamoodi Eesti
kulinaarse rahvapärandi kogu,
mis sisaldab mitte profikokkade
või toidutoimetajate fantaasiad,
vaid retsepte, mille järgi tõepoolest Eesti kodudes süüa
tehakse, mis tegelikus elus on
kasutusel,” selgitab raamatu
koostaja Heidi Vihma.
***
Eela Jää, Savi talu, Hurmi
küla
Üle kümne aasta on Põlvamaal
Kanepi vallas Hurmi järve
ümbruses tegutsenud koostöövõrgustik Hurmioru perering,
mis ühendab rohkem kui 30 talumajapidamist. Savi talu perenaine Eela Jää, kes oli pereringi
loojaks ja käivitajaks, on jäänud
selle südameks ja hingeks
siiani.
Et Eela ja Arvo
Jää on teinud
oma talu
ja ümbruskonna elu
edendamisel suurt

tööd, kinnitavad ka Savi külalistemaja seinal rippuvad au- ja
tänukirjad Eesti Vabariigi peaministrilt, Põlvamaa maavanemalt, Eesti Talupidajate Keskliidu, Eesti Ettevõtlike Naiste
Assotsiatsioonilt. Savi talu pakub külastajatele peavarju ja
kõhutäit ning muu meelelahutuse hulgas ka maa- ja jääpurjekasõitu ning rõngaskelgu liugu.
Eela toidud on soojad ja
päikeselised nagu ta isegi ja
tema innukus pereringi rahvast
kokaraamatu tegemiseks kaasa
tõmmata lausa erakordne. Eela
köögist
on
raamatusse
jõudnud seene-kartulivormiroog, lühikese leemega kartulisingisupp, porgandi-plaadisai,
kohupiima-maasikavaht riivleivaga, roosamannavaht ja rukkileiva-kohupiimatort.
Liidia Kängsepp, Krimmi
talu, Kaagna küla
Krimmi talus on alati lambaid
kasvatatud, nii on Liidi Kängsepp juba mitmenda põlve lambakasvataja. Talu karjas on praegu 120 Eesti tõugu lammast ja
lisaks kasvatamisele tegeletakse ka
tõuaretusega.
Liidia
tunneb

oma lambaid, tunneb ka lambaliharoogasid ning oskab neid
maitsestada – lambalihaga sobivaid maitsetaimi kasvatab ta
oma ürdiaias ise.
Liidia tegi oma lambalihast
kaks jõulist pika haudumisajaga
ahjurooga – lambaliha-seenehautise ja ubadega hapukapsasupi ning magusroaks kuivatatud õuntega leiva-saiakreemi.
Urve Järg, Lahe talu, Hurmi
küla
Lahe talu asub Hurmi külas ja
kuulub Hurmioru pereringi.
Peremeest Paavo Järg on ümbruskonnas tunnustatud fotograaf, perenaine Urve aga lähedal
ja kaugel oodatud peovanem,
pulmaema ja pillimees. Pika
staažiga pedagoogina on Urve
olnud õpetajaks ja kasvatajaks
mitte ainult oma pere, vaid ka
sadadele teistele Põlvamaa lastele ja aastal 2008. tunnistati ta
Põlvamaa Aasta emaks.
Urve ja Paavo ilusa kodu
köögis
valmisid
raamatu
jaoks odrakarask ja kõrvitsakreemsupp.
Sirje Kukk, Uibu talu, Varbuse küla
Sirje Kukk on ametilt kokk ja
hingelt aednik. Tema iluaed on
muljetavaldav, see on põhjalikult läbimõeldud ja rikkaliku
taimevalikuga. Suures aias
jätkub ruumi
ka ürdipeenrale,
kus tavapärase
murulaugu-sibula
kõrval katsetab
Sirje ka uute ja
põnevate maitsetaimedega.
Sirje roogade
juures on tunda

profikoka käteosavust: kõik
tema toidud, aga eriti liharullid
olid teostatud täiuslikult. Pealegi
julges ta välja tulla ka omaloominguga - hakklihatäidisega
suvikõrvitsaratastega. Lisaks
nimetatutele tegi Urve kolm
leidlikku igapäevatoitu, kõrvitsa-hakklihavormi, kruubi-köögiviljaroa ja hapuoblikasupi –
loomulikult oma aia hapuoblikatest.
Tiit Rammul, Kuldala talu,
Jõksi küla
Põlvamaa jahimehe Tiit Rammuli metsloomaroogade eriline
maitse annab tunnistust pühendumisega saavutatud sügavast
lihaga ümberkäimise tarkusest.
Tema roogasid iseloomustavad
läbitunnetatud maitsekombinatsioonid ja julge isiklik lähenemine. Esimesel pilgul olid
Tiidu retseptid ehmatavad milline kogus majoneesi! - kuid
tulemus on võrratu , mees tõesti
teab, kuidas metsloomaliha parimad omadused esile tuua. Materjali aga Rammulite peres
jätkub – jahihooajal käib Tiit
metsas igal laupäeval.
Vt ka www.hurmiorg.ee
REELI KORK

KOOLIELU / VALLA NOORTE JA LASTE TEGEMISED

Muuseum tuli kohvriga kooli
Koolitunnid saab huvitavamaks teha mitmel moel.
Kanepi Gümnaasiumi õpilaste ajalootunde on juba
aastaid sisustanud Põlva
Talurahvamuuseum oma haridusprogrammi „Muuseum
kohvris“ raames. 1. veebruaril tuli kooli külla muuseumipedagoog Marge Luude kahe kohvritäie museaalidega.
Muuseumitunnid toimusid 6., 7., 8. ja 10.klasside
õpilastele kahel erineval teemal. Üheks teemaks oli
„Vallaomavalitsuste kujunemine 19. sajandil ja valla-

kohtute tegevus“. Karilatsi
muuseumi valla- ja vaestemajas on enamus õpilasi käinud. Põhjalikuma ülevaate
vallavalitsuse tegevusest sai
siiski sada aastat vanu fotosid
ja dokumentide koopiaid
uurides. Kas teate, miks vallalaekal pidi kolm lukku
olema?
Tunni kõige põnevam osa
oli muidugi kohtuistungi pidamine, kus õpilastele jagati
rollid ja etteantud teksti järgi
tuli neil otsustada, kes on
süüdi kõrtsikakluses ja millised karistused süüdlastele
määrata. Näidendi aluseks oli

Kanepi valla Noorte
Sõbraks 2011 valisid noored
Jaanika Mirka.
Jaanika on üks neist tegusatest noortest, keda õpingud
ja elutee on Kanepist eemale
viinud, kuid kes sellele vaatamata leiab aega ja võimalusi kodukoha tegemistes
kaasa lüüa. Nii on ta põhjalikult ja kaasahaaravalt
tutvustanud meie noortele
fotograafiat, mängu-, dokutegelikult toimunud kohtulugu. Kohtuistungiks seati
lauale ka raske kohtukull.
Teise tunni teemaks oli
„Talurahva riietus elu tähtsamatel puhkudel: ristsed,
leeriskäik, pulmad“. Selles
tunnis said õpilased näha
ristimiskleite, leeri- ja laulatusriideid, kingsepa poolt
valmistatud ja puutikkudega
kinnitatud taldadega saapaid
lastele, riidest pealsetega
naiste pulma- ja leerikingi,
aga ka vanasti igapäevaselt
kantavaid viiskusid. Millist
linasest riidest aluspesu kanti
ja kuidas need olid kaunistatud – seda sai päris lähedalt
vaadata. Igasse kinda- või
vöömustrisse kudusid meie
esivanemad salamärke, mis
pidid selle kandjat kaitsma
kurja eest ning mehed panid
isegi kohtusse minnes sellised salamärkidega kindad
vöö vahele.
Kogu kuuldud tarkus sai
tunni lõpus kinnistatud erinevate ülesannetega töölehtedel.
Programm „Muuseum
kohvris“ on väga hea võimalus teha koolitunnid
põnevaks ja õpilastele minevikku tutvustada läbi konkreetse eseme või tegevuse.

„Aardekasti” leidnud võidukas võistkond.

Kodutütred 80
19. jaanuaril tähistasid kodutütred oma organisatsiooni 80.
sünnipäeva. Sel puhul toimus Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses kodutütarde Põlva ringkonna kontsert-aktus. Pidulikul
üritusel avaldati tunnustust tublidele kodutütardele ja
noortejuhtidele.

Kanepi koolis tänavu juba kolmandat korda toimunud Sõbrapäeva laat
kutsus müüma ja ostma. Kõige
paremini läksid kaubaks igasugused
küpsetised: muffinid, küpsised ja
koogid. Aktiivsemad müüjad olid
algklasside õpilased, eriti 2. a klass.
AINO MÕTTUS,
Kanepi Gümnaasiumi huvijuht

fotod: Aino Mõttus

Tarmo Teder 12. klassist, 2.
koht Karel Keldu 9. klassist
ja 3. koht Kaspar Siimann 9.
klassist.
MAIKEN KELDU ja
MARGUS NEMVALTS,
kehalise kasvatuse
õpetajad
Kanepi kodutütardest pälvis
Kodutütarde peavanema tänukirja Karin Maranik. Ringkonnavanema tänukirja said
Helena Lattik, Marie Rahel
Lail, Angela Korela, MariLiis Lattik ja Kaja Kõrge.
20.-21. jaanuaril sai teoks
Kanepi kodutütarde 8. rühma
õppelaager. Huvitavaid ja
kasulikke tegevusi viisid läbi
Naiskodukaitse Kanepi jaoskonna liikmed Mirell Lattik
ja Katre Neissaar ning vanemad kodutütred Helena Lattik, Angela Korela, Marie Rahel Lail, Karin Maranik, Kaia
Kõrge ja Mari-Liis Lattik.
AINO MÕTTUS,
Kanepi Gümnaasiumi
huvijuht

Uisumürgel

TIIU LEPPIKUS,
Kanepi Gümnaasiumi
ajalooõpetaja

Sõbrapäeva laat
fotod: Aino Mõttus

ANNIKA LADVA,
Kanepi valla Noortekeskuse
juhataja

30. jaanuaril peeti Kanepi
kooli võimlas järjekordsed
rammumehe võistlused.
Rammumeeste võistlusalad olid: jooks raskusega,
koti vedamine, rippes käte
kõverdamine ja raskuste rebimine. Raskused olid igas
vaneseastmes erinevad.
Kõige noorematest osales
7 tüdrukut ja 13 poissi.
TUBLIMAD 1.-3.KLASSI
TÜDRUKUD:
1. koht Gerli Oja 2.b klassist
2. koht Merili Tamm 1. klassist
3. koht Anette Emilie Lail ja
Angela Aigro 1. klassist.
1.-3. KLASSI POISID:
1. koht Karl Kevin Keldu
2.a klassist
2. koht Liio Kuusmann
3. klassist
3. koht Henry Zoludev
1. klassist
4.-6. klassisi võistles
tüdrukutest tublilt Lorely
Kõrvel 4. klassist.
Poiste paremusjärjestus
oli järgmine: 1. koht Kaarel
Kaleva, 2. koht Lehari Leib ja
3. koht Joosep Lukats, kõik
poisid 6. klassist. Kokku
võistles 10 noormeest.
7.-12. klassi tüdrukute
paremusjärjestus oli järgmine: 1. koht Katrin Nemvalts 10. klassist, 2. koht
Angela Korela 7. klassist ja 3.
koht Kaia Kõrge 7. klassist.
Vanemate poiste 1. koht

foto: Aino Mõttus

– näiteks oli ta möödunud
aastal projekti „Jalgpalliturniir: noored vs lapsevanemad“ projektijuht ja
eestvedaja. Jalgpallile on Lisanne väga pühendunud: ta
mängib Põlva klubis Lootos
ja kuulub juba mitmendat
hooaega Eesti koondisesse.
Lisanne on noorteaktiivi liige
ja valiti sügisel ka värskelt
loodud Kanepi valla noortevolikogusse.

Kooli Rammumees 2012

foto: Aino Mõttus

Pildil vasakult: Jaanika Mirka, Kätlin Hani,
Lisanne Tamm.

foto: Tiiu Leppikus

3. veebruaril Kanepi Noortekeskuse eestvedamisel viiendat korda toimunud tunnustusürituse eesmärgiks oli ja
on esile tõsta valla aktiivseid
noori ja nende tegevusi toetavaid täiskasvanuid ning
väärtustada nende tehtavat
tööd.
Ürituse korraldamisega alustades tordi küpsetamisest, saali kaunistamisest,
esinemiskava kokku panemisest ning lõpetades ürituse
turvalisuse tagamisega - on
juba algusest peale tegelenud
noored ise. Meeleoluka koosviibimise juhatas sisse lühiülevaade noorte ja noortekeskuse tegemistest noorte
enda pilgu läbi. Välja kuulutati ka 2011. aasta Noorte
Sõber, Aasta Noor ja Aasta
Tegu.
Kanepi valla Aasta Noor
2011 on Lisanne Tamm.
Lisanne on andnud märgatava panuse kohaliku noorsootöö edendamisse. Ta on
suutnud kaasata oma tegevustesse eakaaslasi ja olnud
oma saavutustega neile eeskujuks. Lisanne osaleb vabatahtlikuna nii noortekeskuse
igapäevatöös kui ka ürituste
organiseerimisel. Ta on välja
pakkunud mitmeid põnevaid
ideid ja neid ka realiseerinud

foto: Eveliina Urm

Kanepis tunnustati aktiivseid noori
ja noorsootöö edendajaid

mentaal- ja multifilme, 3D
animeerimist, trükimeediat,
reklaamide tegemist ja paljupalju muud. Tänu Jaanikale
külastasid Kanepi noored
Tartu Kõrgemat Kunstikooli
ja Eesti suurimat trükiettevõtet Kroonpress. Samuti toimus tema eestvedamisel Eesti suuruselt teises fotostuudios Tartu Kõrgemas Kunstikoolis 4-tunnine stuudiofoto
töötuba Kanepi noortele.
Kanepi valla Aasta Tegu
2011 on noorte tegevustoa
avamine Põlgastes.
Noortekeskus on Kanepis
tegutsenud 5 aastat. Noortel
on turvaline koht, kuhu tulla
peale kooli sõpradega kohtuma, piljardit või lauatennist
mängima, üritusi või võistlusi korraldama. See on koht,
kust saada tuge oma ideede
realiseerimiseks ja nõu murede korral. Suur osa noori
vallas elab ka väljaspool Kanepi alevikku. Tuginedes
noorte soovile ja peale mitmeid läbirääkimisi on kevadest võimalik ka Põlgaste
noortel ühel õhtul nädalas
oma kodukoha noorte tegevustoas kokku saada.
Meil oli suur rõõm tänada
selle üritusega kõiki noori ja
täiskasvanuid, kes on meie
tegemisi toetanud ning nõu,
jõu või muude väärtustega
kaasa aidanud.

3 Kanepi Teataja

9. veebruaril kell 14 toimus Kanepi kooli liuväljal
uisumürgel.
Jääl hakkasid pealtvaatajaile laste seas silma kostüümides liuglevad õpetajad ja
direktor Merike Kaste.
Tore oli veeta tund muusika saatel mõnusalt ja pealegi tervislikult. Selle üritusega osales kool Eesti
Hokiliidu võistlusel „Ilusaim
kooliliuväli“. 2010/2011. õp-

peaastal saavutasime konkursil II koha.
Parim kooliliuväli valitakse kolme erineva organisatsiooni poolt: Eesti Jäähokiliit, Eesti Koolispordi
Liit, Pärnu Jääfestival.
Võitjad kuulutatakse välja 17. veebruaril. Soojad tänusõnad kauni liuvälja eest
ütleme meie staadionimeister
Enno Otsusele, kes on panustanud palju aega selleks, et

lastel oleks vabal ajal võimalus veelgi enam talverõõme nautida.
Kooli staadionile rajatud
liuväli ootab uisutajaid igas
vanuses. Õhtuti on väljak valgustatud. Ürituste korraldamiseks on võimalik tellida ka
muusikat.
AINO MÕTTUS,
Kanepi Gümnaasiumi
huvijuht

KULTUUR /TEATED

Õnnitleme juubilare ja eakaid sünnipäevalisi!
Silmadesse soojust ja rõõmude värvi, südamele jõudu ja
mõtetele lendu,eluteel astudes hoogu ja indu!
JAANUAR
97
Helmi Visnapuu
Heisri küla
92
Meeta Hõbe
Kooraste küla
91
Aino Hindoala
Sõreste küla
90
Alma Alter
Soodoma küla
87
Pauline Hindre
Erastvere küla
86
Evald Siilsoo
Kanepi alevik
Hilda Paloson
Põlgaste küla
Eha Trääl
Piigandi küla
Raisa Žoludeva
Põlgaste küla

85
Koidula Kongo
Erastvere küla
84
Evald Kahar
Sõreste küla
81
Maie Lattik
Hino küla
Heino Sikk
Närapää küla
Paul Norre
Kanepi alevik
80
Helgi Põder
Kanepi alevik
Varju Ilves
Närapää küla
Gustav Pettai
Hino küla
75
Juta Kivirand
Kooraste küla
Viivi Lokk
Jõksi küla

Anni Leib
Kanepi alevik
Õie Jalas
Erastvere küla
Helju Lätt
Kanepi alevik
Milvi Kivi
Põlgaste küla
70
Rita Johanson
Karste küla

84
Pärja Pilv
Kanepi alevik
83
Helgi Haugas
Soodoma küla
VEEBRUAR
82
91
Nikolai Vanatalo
Leida Urm
Kooraste küla
Kanepi alevik
Vilma Ratasepp
88
Närapää küla
Leili Tarkus
Silvia Suvi
Sõreste küla
Põlgaste küla
87
81
Erika-Antonine Maisla
Vello Mõistus
Kanepi alevik
Magari küla
85
Enno Hiir
Virve Holvandus
Kanepi alevik
Sõreste küla

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

Revo Kaimre Jõgehara küla
Temert Külm Põlgaste küla
Eliise Veski Soodoma küla
Stenar Kihho Soodoma küla
Kregor Kork Põlgaste küla
Kristen Seeme Põlgaste küla
Gregor Varjola Põlgaste küla

Õnnitleme vanemaid!

TULE OSALE ÕPILASMALEVAS!
Kõik 13-18-aastased Kanepi valla noored, kel on
tõsine tahtmine tööd teha, on oodatud taskuraha teenima
ning põnevalt suvevaheaega veetma!
Pakume noortele võimaluse teha tööd ja samas ka aktiivselt
puhata. Ühes malevavahetuses on 10 tööpäeva. Päevakavas
on 4 tundi heakorratöid Kanepi vallas, lõunasöök ja meelelahutuslik ühistegevus (sportlikud mängud, meeskonnatööharjutused, väljasõidud jne).
Õpilasmalevas osalemiseks palume lapsevanemal koos noorega täita AVALDUS (avalduse blankett saadaval noortekeskuses, seltsimajas või www.kanepiank.ee) ning tuua see
hiljemalt 30. märtsiks 2012 Kanepi Seltsimajja.
Informatsiooni ja vastused küsimustele õpilasmaleva kohta
saab telefonil 5816 3636 (Marju) või e-posti aadressil
marju.jalas@gmail.com

Foto Ajaringi käsitööringi arhiivist.

4 Kanepi Teataja

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

KULTUURIÜRITUSED
Veebruar-aprill 2012
KANEPI SELTSIMAJA:
24. veebruaril kell 07.15
MAAKONDLIK RIIGILIPU
HEISKAMISE TSEREMOONIA KANEPIS
Esinevad Kanepi Segakoor,
Põlvamaa Meeskoor,
puhkpilliorkester Kungla
25. veebruaril kell 13.00
SUUR VASTLATRALL
LATIKUMÄEL
Kõigile vastlaliuhuvilistele.
Soe tee ja vastlasupp, lisaks
palju põnevat. Toimub
koostöös noortekeskusega.
09. märtsil kell 16.00
ENNO ALLIKU
LILLEMAALIDE NÄITUSE
AVAMINE
Võimalus kohtuda
kunstnikuga, kelle eelmine
maastikumaalide näitus
jõulude ajal võeti Kanepi
elanike ja külaliste poolt
väga soojalt vastu.
09. märtsil kell 18.00
MÄLUMÄNG
Teine etapp.
10. märtsil kell 20.00
NAISTEPÄEVA PEOÕHTU
ANSAMBLIGA MAMA,
ÕHTU TÄIS ÜLLATUSI!
Piletid eelmüügist 3 eurot
ja peoõhtul 5 eurot.
Broneeritud piletid tuleb
välja osta hiljemalt 09. märtsi
kella 17ks.
18. märtsil kell 11.00
PEREHOMMIK
Oodatud on kõik
väikelastega pered.
Pannkoogikohvik,
minietendus lastele,
mängud, tants ja palju lusti.

25. märtsil
MAARJAPÄEVA PIDAMINE
RAHVAKOMMETE
KOHASELT
Oodatud on kõik Kanepi
naised. Alustame päeva
päikesetõusu tervitamisega
seltsimaja juures. Pähe
valged peakatted! Edasi
toimetame vastavalt
kommetele ja päeva
lõpetame naistepeo,
pannkookide ja punaste
jookidega.
06. aprillil kell 19.00
A.WEIZENBERGI SÜNNIAASTAPÄEVALE
PÜHENDATUD KONTSERT
KANEPI SEGAKOORILT JA
VANEMUISE SELTSI
SEGAKOORILT
13. aprillil kell 18.00
MÄLUMÄNG. Kolmas etapp
15. aprillil kell 12.00
EELMISEL AASTAL SÜNDINUD LASTE JA NENDE
VANEMATE TUNNUSTAMINE Kanepi Seltsimajas
21. aprillil kell 20.00
NALJAKUU VIDEODISKO
RETROSTIILIS
Sissepääs 2 eurot, stiilile
vastavas riietuses tasuta.
Stiilseima valimine.
Auhinnad.
Lisainfo: Marju Jalas
Kanepi Seltsimaja juhataja
Tel: 5816 3636
Jälgi sündmuste infot:
Kanepi valla kodulehel ürituste
rubriigi all, Kanepi Seltsimaja
kodulehel ürituste kalendris,
seltsimaja teadetetahvlil,
vallamaja teadetetavlil ning
kaupluste teadetetahvlitel.

MÄLESTAME
Elle Suur
03.06.1939-10.12.2011
Lauri küla
Hilda-Elfriide Siimann
01.07.1922 - 14.12.2011
Kooraste küla
Madis Sikk
19.05.1944-16.12.2011
Soodoma küla

Toomas Vilu
15.12.1980- 19.11.2011
Kaagvere küla
Mati Arumets
20.06.1943- 09.01.2012
Kanepi alevik
Veeliks Kivi
13.08.1924- 14.01.2012
Põlgaste küla
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PÕLGASTE
KULTUURIMAJA:
23. veebruaril kell 21.00
VABARIIGI AASTAPÄEVA
TÄHISTAMINE.
Tantsuks mängib ansambel
"Sulatsõ". Pääse 3 eurot.
16. märtsil kell 21.00
TANTSUGA KEVADESSE
JÜRI HOMENJA MUUSIKA
SAATEL.
Pääse 5 eurot
13. aprillil kell 21.00
NALJAKUU
TANTSUTRALL TOOMAS
ANNIGA.
Pääse 5 eurot.
Lisainfo: Asta Puru,
Põlgaste kultuurimaja
juhataja
Tel: 508 6324

VABARIIGI
MATK
24.02.2012
Koguneme kell 11.00-11.15
Seltsimaja juures.
Matk toimub jalgsi
Erastvere RMK alal ning
kestab 1,5 tundi.
Soe tee ja teekõrvane
Lisainfo: Maiken Keldu,
tel 528 3267

„Kanepi on armas maa, oma rõõmsa rahvaga.
Kanepis on mehemeel, kõlab laul ja kandlekeel…“
Need read Kanepi hümnist
iseloomustavad väga hästi
inimesi, kes läbi aegade on
hea seisnud meie kodukoha
arendamise eest ja rikastanud siinset kultuurielu.
Käeolevast lehenumbrist
alustame ülevaatliku rubriigiga Kanepi Seltsimaja huviringide tegevustest ja neis
osalevatest sädeinimestest.
Veebruarikuu lehe fookuses on Ajaringi käsitööring. Nende tegemistest
annab ülevaate Kanepi Pensionäride klubi Ajaring esinaine Laine Laan.
Ajaringi käsitööring on
töötanud alates 1998. aastast
ning tegutseb aastaringselt.
Ringi raudvaraks on eakad,
kes tunnevad huvi käsitöö
vastu ning liikmete arv on
varieerunud aegade jooksul
15st 20ni. Kõige aktiivsemateks kaasalööjateks on
olnud Laine Laan, Luule
Viljaste, Maria Drenkhan,
Laine Jalas, Leida Valge,
Silvi Ilm, Leie Sikk, aga ka
paljud teised. Meie tegevus
on hoolikalt talletatud ringipäevikusse.

KUULUTUS
Ostame ja viime ära vanametalli!
Vajadusel võtame raskesti äraveetavad/kättesaadavad konstruktsioonid osadeks.
Samuti aitame ära viia vanu
autoakusid.
Transport tasuta.
Info: 5612 5006

Helga Pant
29.09.1929- 20.01.2012
Erastvere küla
Alfred Vesi
03.11.1928 – 20.01.2012
Põlgaste küla
Emma Oja
03.02.1922- 31.01.2012
Koigera küla
Hans Tamm
15.09.1948- 04.02.2012
Kaagvere küla

Kõigi tegevusaastate vältel on käsitööringi juhendanud Ele Kõiv. Tema juhendamisel oleme omandanud
palju uusi töövõtteid ja valmistanud kaunist käsitööd.
Ele on innustanud meid oma
loovuse ja igati mõistva suhtumisega. Ta on suutnud
muuta käsitööringi ühtseks,
teotahteliseks, terviklikuks
ja seetõttu tullakse ringi
koosolekutele rõõmsa meelega.
Aegade jooksul oleme
valmistanud käsitööd nii
endile, oma pereliikmetele ja
sõpradele. On ülimalt soe
tunne, kui kannad enda
tehtud siidimaalisalli või
lapitehnikas kostüümi, kasutad stiilset kandekotti või
imetled kodu kaunistavat
lapitekki. Maria Drenkhan on
oma komplektidega osalenud vabariiklikel moedemonstratsioonidel. Südant
soojendab teadmine, et mõnigi mainekas riigitegelane
on meiepoolse kingitusena
saanud osa meie käsitööst.
Igal tegevusaastal oleme
korraldanud ka käsitöönäitusi.

Mis on see, mis kutsub
koos käima, käsitööd tegema, üksteisega suhtlema?
Oleme veendunud, et sotsiaalne aktiivsus on tervikliku vananemise tähtis osa.
Oma kätega loodud looming
on andnud meile hea enesetunde, seda tugevdavad
südamlikud, sõbralikud ja
julgustavad sõnad üksteisega
suhtlemisel. Ringi koosolekutele tullakse alati rõõmsameelsena, kõik on üksteise
suhtes alati mõistvad. See on
andnud meile elujõudu ning
tahet koos käia ja teha
käsitööd, mis meile meeldib.
Põlvkondade järjepidevust kannab meie käsitööringist välja koorunud nooremate käsitööhuviliste naiste
ring „Tõmblukuga vihmavari“.
Oma seltskonda ootame
alati ka uusi huvilisi!
Ajaringi käsitööring toimub
Kanepi Gümnaasiumi käsitööklassis kolmapäeviti kell
14.30.
Lisainfo saamiseks pöördu
Kanepi Seltsimaja juhataja
poole, tel 5816 3636.

KANEPI VALLA MV SUUSATAMISES
3. märtsil 2012 Kanepi Gümnaasiumi staadionil
Kogunemine 11.00. Start 11.15.
mudilased 300m
T-P 6a 300m
T-P 8a 600 m
T-P 10a 1 km
T-P 12a 2 km

T-P 14a 2 km
T-P 16a 2 km
T-P 18a 4 km
N, N 35 4 km
M, M35, M45 4km

Lisainfo: MAIKEN KELDU,
tel 528 3267
Kaasa löövad Kanepi Vallavalitsus,
Kanepi Gümnaasium, Kanepi Seltsimaja

E-L 11-17
P suletud
Toitlustamine
Peolauad
Peielauad
Ruumide rent

TEATED

Kanepi vallavalitsuse ja volikogu ajaleht
Toimetuse aadress: Turu põik 1, Kanepi, 63101 Põlvamaa.
Toimetaja: Reeli Kork, tel 521 9018

Erastveres

Info ja broneerimine
tel 797 3325 või 520 1139

Järgmine Kanepi Teataja ilmub aprillis 2012. Täname
kõiki abilisi ja kaasautoreid. Artiklid ja ettepanekud
palume saata e-postile ajaleht@kanepi.ee või vallamajja.

Kujundus: Kuhjakurv OÜ
Trükitud trükikojas PAAR

