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Meie inimesed

ELUTÖÖ, MIS ON RIKASTANUD KANEPI KOOLI
Õnnitleme Nikolai ja Olga
Paisnikku 85. sünnipäeva
puhul. Paisnikud asusid Kanepisse elama 1963. aastal,
seega võib tähistada ka teist
juubelit: 50 aastat Kanepis!
Millised olid esimesed muljed 1.
septembril 1963 Kanepisse kooli
direktorina tööle asudes?
Nikolai: Olukord paistis üsna
trööstitu. Keskkool oli väga noor
– 1963. aasta kevadel lõpetas alles
1. lend. Kool üleüldse asus 4-5 majas. Kõige raskem oli esimesel aastal veega, sest siinsetes kaevudes ei
olnud vett. Koolimaja lähedal kase juures oli kaev, kust kõik võtsid vett nii koristamiseks kui toiduks. Esimene asi oli läbi rääkida
Tarbijate Kooperatiiviga, kust sai
laenuks kaljatünni, millega hakkasime Erastvere puurkaevust vett
vedama. Seega sai puurkaevu rajamine esimeseks suureks mureks
ning juba 1963. aasta detsembriks
suutsin esimese puurkaevu projekti välja ajada. Direktorina mõtlesin,
kuidas kooliga edasi minna. Öeldi
ära, et 12 aastat ei võeta suuremaid
ehitisi ette, aga õnneks jäi rajoonis
üle kapitaalremondi summasid ja
nii saime 1964. aasta lõpuks juurdeehituse projekti. Praegust ja tolleaegset ehitust ei anna üldse võrrelda. Töömehi ei olnud - kolhoosi
traktoristid teenisid siis rohkem kui
ehitajad. Saime kokkuleppele, et
aitame lastega kive tassida ja ehitada. 1968. a valmiski juurde 10 uut
klassiruumi. Siinkohal tuleks tänada kõiki Kanepi tublisid ja töökaid õpilasi. Tänu sellele mõistvale
koostööle muutus ka majandi suhtumine kooli ja 1968. aastal alustasime kolhoosi rahadega võimla
vundamendi kaevamist. Võimla
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valmis 1971. aastal. Raske lugu oli
õpetajatega. Neid oli pidevalt puudu, sest polnud anda korterit. Alustasin asjaajamist, et ehitada õpetajatele maja, mis valmis 1975. aastal.
Jäi veel üle auto- ja traktoriõpetus
korrastada. Selleks oli vaja uusi
klassiruume, töökodasid. Koolil oli
2 traktorit ja veoautot, buss, sõiduauto. Masinapark vajas garaaži.
Kuidas te nii palju jõudsite?
Nikolai: Väga palju asju õnnestus
tänu suhtlemisele tolleaegsete rajooni ja majandite juhtivate töötajatega kuni vabariigi ministeeriumiteni
välja. Ise pidid aktiivne olema. Tolleaegne asjaajamine käis nii, et tihti
tuli ülemusi ka sööta - joota. Siin
pean tänama oma abikaasat, kes selle raske koorma oma kanda võttis ja
mind alati toetas.

Olga: Ma olin nagu pidur, kes
vaatas, et elu liiga hasartseks ei läheks: pere oli ju ka olemas. Meie
poeg Urmas oli 6aastane, kui Kanepisse tulime. Tütar Merike sündis
juba siin. Elasime alguses koolimajas, praegustes direktori ja sekretäri
ruumides. On meeles, et suurel vaheajal 11. kl tüdrukud tahtsid ikka
näha, missugune see direktori laps
on. Merike on justkui meie Kanepis
elamise mõõdupuu.
Teil mõlemal on tänaseks seljataga aukartut äratav koolielu-staaž. Mis on need peamised
märksõnad, mida kõige meelsamini meenutate?
Olga: Hingega tehtud töö. Kõige
eredamaks näiteks sellest pean Harri
Leisi istutatud roose koolimaja ees,
mis ei lakka praegugi õitsemast vaa-

tamata sellele, et istutaja ise on lahkunud siitilmast juba rohkem kui
30 aastat tagasi.
Nikolai: Väga tihe positiivne side
lastevanemate ja üldsusega. Au tuleb
anda Kanepi lastevanematele. Tänu
väärivad majandijuhid, kes aitasid
väga palju tehnikaga, aga ka rahaliselt. Kõige tihedamad sidemed olid
Kalevi ja Kanepi kolhoosiga. Muidugi oli kool vajalik ka kolhoosile,
sest igal sügisel aitasid lapsed majandeid kartulivõtmisel. Suureks kooli
toetajaks oli külanõukogu esimees
Ülo Leib. Söökla juhataja Hilda
Maior aitas kaasa sellele, et saaks toitlustada kõiki lapsi. Olime vabariigis
esimeste hulgas, kes selle läbi viisid.
See oli nii ainulaadne, et igasugustel
nõupidamistel ja mujal küsiti ikka,
et kuidas me suutsime toitlustamise

nud aastal pöördus muinsuskaitse
amet meie poole, et töötada ühiselt välja visioon. Meie pakume
välja sellise visiooni, et kui Eesti
Vabariigil täitub 100 aastat 2018.
aastal, oleks see talu korda tehtud. See oleks sümboolne akt,
seda enam, et tegelikult pool aega sellest on Eesti Vabariik olnud
iseseisev. Oleks aeg küll, sest kui
me räägime pärandarhitektuurist
ja rehetaludest, on neid alles Eestis vaid kaks. Üks on Vanal Võrumaal, teine Läänemaal.
Hinni talu on sisuliselt Võrumaa värav. Saaremaal on külastajaid tervitamas Koguva, miks mitte ei võiks siin teretada Hinni. Seda
enam, et inimestele on see talu väga tuttav filmist „Suvi“, sest siin oli
Ülesoo talu võttekoht.
Oleme mõelnud ka seda, et kui
talu on korda tehtud, siis oleme
kogukonnale tagasi andnud hindamatu päranduse, mida saab raken-
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uvi on olnud nii puhkuse aeg kui ka tööde tegemise
aeg.

Ott ja Tõnis Rätsep. Foto: Ülle Sillamäe

dada erinevate projektide läbiviimisel. Proovime defineerida seda,
kuidas seda talu haridusprojektides
rakendada, miks mitte ka turismi
jaoks. Need on kaks suurt valdkonda, mis paratamatult mõjutavad
arendustegevust siin. Selge on ka
see, et talu uusi töökohti ei suuda
enam luua, küll aga võib ta olla üks
külastuskoht, mis piirkonna atrak-

enda. Viktoriini ettevalmistusse oli
haaratud palju õpilasi ja õpetajaid.
See polnud ju mitte üksnes mälumäng, vaid vaja oli tervet meeskonda, kus oleks sõnakunstnikke,
etlejaid, lauljaid, kunstnikke, heliloojaid jne. Nii et lõpuks oli see lausa ülekooliline ettevõtmine.
Terve põlvkond pedagooge on
Kanepi koolis oma tööd teinud
ja ilmselt oled ka oma isiksusega
suutnud nende arengut mõjutada. Aga oma isiklik tütar Merike?
Kuidas olete teda suunanud, et ta
nii suures ulatuses teie elutööd jätkab?
Olga: Mina suunasin kohe otseselt. Tema tahtis saada kirurgiks, aga
mina tegin selgeks, et kirurg peab
olema meesterahvas – seal ju jõudu
vaja!
Nikolai: Eks paljudest pedagoogide lastest on saanud õpetajad. Ka
mina saatsin Merikest aeg- ajalt enda eest tundi. Aga tegelikult talle
meeldiski lastega tegeleda, juba pioneerieast. Meie jaoks on väga tähtis,
et tütar elab siin. Poeg Urmaga oli
asi lihtsam. Tema teadis juba 11.
klassis, et läheb elektroonikat õppima. Ja läks ka. Muidugi on meil ka
väga tublid lapselapsed, kes võimaluse korral alati aitavad.
Mida öelda lõpetuseks?
Olga: Soovime, et kool püsiks.
Kui on kool, siis on ka elu maal.
Nikolai: Ma mitte ainult ei soovi, et gümnaasium Kanepis püsiks,
vaid ma tunnen, et ta jääb püsima.
Praegu on lihtsalt kriisi aeg. Aga see
tuleb üle elada! On võrratult hea
tunne, kui hommikul ärkad ja näed
läbi akna - koolimaja on alles. Mitte
kuskil mujal pole parem olla.
Tähte Tagel
Merike Luts

Mis tehtud ja mis teoksil Kanepi vallas?

Hinni talu on märgatud
Kanepi vallas Jõksi külas
asub arhitektuurimälestis –
vanim rehielamu Liivimaal.
Täna on Hinni talu omanik
näitleja ja pedagoog Tõnis
Rätsep. Samas on Hinni talu kui kultuuripärandi eest
seismine olnud siiani nii
Tõnise kui ka poeg Ott Rätsepa õlul.
On pärandiaasta. Kohtume vana talu õuel, istume aidatrepil ja
mõlgutame mõtteid, mis võiks ja
mis peaks selle väärika pärandusega ette võtma, et pärijatel oleks
midagi vastu võtta. Ott Rätsep
tõdes, et selle aasta 1. augustil täitus 40 aastat siin riiklikku kaitset,
viimased 30 aastat on siin lastud
lihtsalt laguneda, viimasel kümnel
aastal on siin tegeletud avariitöödega. Ma kardan, et järgmist neljakümmet aastat talle antud ei ole,
see on näha. Praegu seisab maja
püsti vaid karkude najal. Möödu-

lahendada. Kanepi koolielu meenutades ei saa mööda minna aastatest,
kui talviseks tõmbenumbriks oli kiiruisutamine. Neeme Valmi initsiatiivil valmis staadionil ringrada, kus
toimusid järjepidevad treeningud.
Tulemata ei jäänud ka edu. Nii rajooni kui ka vabariiklikel võistlustel
olid meie õpilased ikka paremikus.
Meenuvad edukamad uisutajad:
Kalle Kasuk, Heino Akken, Arvet
Sisask, Sirje Kukk...
Olga: Ja jälle oli abi lastevanematest. Suur töö ringraja loomisel ja
korrashoiul oli ju lume rookimine.
Mäletan siiani, kui emad-isad tulid
pühapäeviti, suured labidad käes.
Uisutamine sai nii populaarseks, et
näiteks üks neiu, kes kuskilt kuulis, et kiiruisutamine teeb jalasääred
paksuks, ei kahelnud hetkegi oma
valikus, vaid ütles: „Mis siis!“ ja tuhises rajale.
Nikolai: Väga meeldiva mälestusena on meeles 1970. aastal alguse
saanud ülerajooniline festival „Põlva
koolikevad“, kus Kanepi kool esines
algusest peale väga edukalt: orkestrid ja ansamblid, rahvatantsijad, etlejad ja kõnelejad ning loomulikult
koorid, kelle laul eelkõige Pärja Pilve
ja Piia Jõksi juhatusel on aastakümneid olnud meie kooli laulukultuuri
kvaliteedimärgiks.
Nikolai: Väga erilise nähtusena
hakkas Kanepi Keskkooli nimi kõlama seitsmekümnendate aastate
lõpul televisioonis, mil meie poisid
Arno Saamen, Toomas Leib, Mati
Meeliste, Kaido Ilves ja Jüri Helekivi osalesid televiktoriinis „Maailm
meie ümber“. Nad läksid ja esinesid
kohe väga hästi, võites suuri kuulsaid linnakoole, nii et panid oma
laialdaste teadmistega imestama välispoliitika eksperdi Toomas Alatalu

tiivsust tõstab. Teisalt, kui me räägime õuesõppest, siis miks mitte siin
läbi viia koolitunde.
Kultuuriseeme on siia pandud
idanema ja vägi ei ole siit kuhugi
kadunud. Praegu on siin omaette
magav vägilane, see on veel peidus,
kuid ta tuleb üles äratada.
Tõnis ja Ott Rätsepaga
vestles Ülle Sillamäe

Suvel oli palju üritusi, mida ka jõudumööda külastasin. Meeleolukad jaanipeod Põlgaste laululaval ja Jõksi järve ääres, külapäev Soodomal, Koorastes Kanepi valla sportlik perepäev – üritusi, millest osa võtta, jagus.
Ehitusobjektidest sai tenniseväljak värvi alla, objekt on veel
vastu võtmata. Ehitaja on teinud taotluse tähtaja pikendamiseks ja projekti muudatuseks.
Laste mänguväljaku ehituse taotlus on valmis. Kui projekt
saab ka rahastuse, valmib objekt kiiresti.
Üheks probleemseks teemaks on Kanepi seltsimaja. Tarvis on
teha soojusekspertiis, mille põhjal saab teha plaanid ja selgitada
välja maja soojustuse maht.
Sotsiaalprobleemid teevad muret. Sageli pöördutakse valla
poole selliste probleemidega ja muredega, milles vald kaasa rääkida ei saa.
Valla eelarve strateegia on vaja läbi arutada, augustikuu volikogus võtsime vastu lisaeelarve.
Juunikuust töötab vallas majanusnõunik Ülar Kõrge. Konkursi korras on tööle valitud ka kultuuri- ja spordinõunik Kätlin Hoop, kes asub tööle septembrikuus.
Kauneid suvepäevade jätku ja töökat sügise algust kõigile.
Urmas Hallap
Kanepi vallavanem
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Alates 25. juunist töötab Kanepi vallas
majandusnõunik Ülar Kõrge
Jaan Eilartit
meenutades

24. juunil oleks saanud Jaan Eilart
80-aastaseks. Tema oli meie Eesti kultuuri- ja loodusloo tõeline suurkuju.
Oli Eesti Looduskaitse Seltsi asutaja 1966.
aastal ja selle vaimne juht. Looduskaitse Selts
kujunes populaarseks rahvuslikuks liikumiseks, mida püüti nõukogude võimu poolt
mitmel korral likvideerida. Kuid Jaan Eilarti
oskusliku tegevuse tõttu ei osutunud see võimalikuks, kuna juriidiliselt olid seltsi juhatuse eesotsas tollased võimukandjad nagu Edgar
Tõnurist, Arnold Rüütel ja juhatusse kuulusid
mitu ministrit.
Loodusteadlasena on Jaan Eilart kirjutanud
kümneid raamatuid ja sadu artikleid, mis on
populaarsed tänaseni. Vabariiklikud kokkutulekud iga aasta juulikuu viimasel laupäeval-pühapäeval, milles on osalenud tuhandeid
loodussõpru üle Eesti, oli Jaani sõna ja tegu
nii südamelähedane meist igale, kes seal osales. Ei jäänud ühelgi korral osa võtmata Kanepi loodussõprade esindusel.
Looduskaitse Seltsi Kanepi osakond asutati
18. aprillil 1969. aastal. Siit algas meie süsteemne tegevus looduskaitse vallas ja vahetu
kontakt vabariikliku juhatusega. Siit ka vahetu suhtlemine Jaan Eilartiga.
Ta esines Kanepi rahva ees mitmel korral.
Üks rahvarohkemaid kokkusaamisi oli, kui
Kanepi osakond korraldas 14. Juulil 2001
Erastvere pargis 23. Põlva, Võru ja Valga maakonna loodussõprade kokkutuleku, kus Jaan
Eilart esines ettekandega.
Olgu see lühike kirjutis meenutuseks meie
Kanepi rahva poolt tänutundes mäletamaks
Jaan Eilartit.

Jaan Tiivoja
Looduskaitse Seltsi
Kanepi osakonna asutaja

PARANESID KANEPI
LASTEAIA RUUMIDE
OLMETINGIMUSED
Juulis lõpetas Arvensis OÜ Kanepi Lasteaia rühmaruumide remonditööd.
Kanepi Vallavalitsuse poolt tellitud ja
Euroopa Liidu tõukefondide toel rahastatud tööde tulemusel sai lasteaed endale uued rühmaruumid, välja vahetati
lasteaia varjualuse terrassilauad, ehitati varjualune mänguvahendite ja inventari hoidmiseks.
Tööde maksumuseks kujunes ligi 30 tuhat
eurot. Valla enda vahenditest remonditi lisaks
Kanepi raamatukogu ja logopeedi ruum. Vallavalitsus tänab ehitajat, kes mõistvalt ja arvestavalt suhtus tööde teostamisse tegutseva
lasteaia ja raamatukogu tingimustes ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutust, kes aitas realiseerida Regionaalsete Investeeringutoetuste
andmise programmist saadud toetuse. Tööde
tulemusel on loodud paremad tingimused laste hoidmiseks ja kasvatamiseks Kanepi vallas,
samuti võimalus võtta lasteaeda vastu rohkem
lapsi.
Ülar Kõrge

Ülar Kõrge on sündinud
1962. aastal Tartus, juured
on aga Põlvamaal Laheda
vallas, praegune elukoht Kanepi vallas Soodoma külas.
Hariduselt on Ülar Kõrge elektriinsener, lõpetanud Eesti Maaülikooli 1986. aastal. Varem töötanud
ehitus- ja elektriinsenerina, Võru
Linnavalitsuses osakonna juhatajana, Põlva Vallavalitsuses ehitusnõunikuna. Abielus, üles kasvatanud
viis last. Osaleb aktiivselt erinevates
organisatsioonides – Kanepi Laulu
Selts, Kanepi Segakoor, Põlva linna
rahvapilliorkester „Elurõõm“, MTÜ
Kodukass. Mängib akordionit ja
lõõtspilli. Kui vaja, sisustab peoõhtu
muusikalise poole. On tulnud Põlvamaa meistriks males.
Mis küsimustes on põhjust Sinu
poole pöörduda?
Kui on tegemist kas ehitusega,
arendusega, planeeringutega, ehitusküsimustega. Tegelema ka trassidega.
Kui inimene tahab midagi oma
elamise juures toimetada, võiks ta
siiski minu juurest läbi astuda.
Suvisel ajal tahavadki inimesed

palju ehitada ja ongi hea, et nad üritavad seda teha nii, et ka paberid
oleksid korras. Tegelen ehituslubade
väljastamisega, kasutuslubade väljastamisega, käsil on ka üks puurkaevu
ehitus. Ka need tööd, mis vald on ette võtnud – Põlgaste vee- ja kanalisatsiooniprojekt lõppes, gümnaasiumis poiste duširuumid said valmis,
veidi varem said lasteaia ruumid valmis. On ka mõned uued asjad plaanis. Avanes hajaasustuse programm,
millele ootame ka huvilisi. (Programmi tutvustus ja tingimused on
välja toodud valla kodulehel www.
kanepi.ee).
Mis ajendas Sind kandideerima
majandusnõuniku kohale?
Kandideerima ajendas väga lihtne
põhjus. Olen kogu aeg olnud huvitatud Kanepi valla käekäigust. Ma ise
elan ju siin, puutun nende inimestega väga tihti kokku. Mul oli väga
hea siia tulla, sest teadsin inimesi ja
sisseelamise perioodi ei olnudki vaja.
Sain kohe tööle asuda ja realiseerida
neid teadmisi, mida olen kogunud
ja millega viimased 10 aastat tegelenud.

Ülar Kõrge. Foto: Ülle Sillamäe

Sotsiaalminister Taavi Rõivas külastas
Põlgaste hooldekodu
Suve alguses külastasid
Kanepi vallavanema Urmas Hallapi kutsel Põlgastes asuvat eakate hooldekodu sotsiaalminister Taavi
Rõivas ja Riigikogu kultuurikomisjoni esimees Urmas
Klaas.
Külastuse eesmärk oli leida lahendusi hooldekodu laiendamiseks, et
kõik teiste omavalitsuste hooldekodudes elavad Kanepi valla eakad saaksid edaspidi vanaduspõlve veeta oma
koduvallas.
„Põlgastes on head tingimused
hooldekodu laiendamiseks, siin
on juba hästi toimiv hooldekodu
ja väga hea mõte on praegu lihtsalt tühjana seisva hoone teine tiib
kasutusele võtta,“ sõnas sotsiaalminister Rõivas. Sotsiaalministri
sõnul on korraga tervele hoonele
rahastuse leidmine raske, kuid ta
arvas, et uuel Euroopa Liidu eelar-

„Kui künnad põldu hinge ja südamega, kasvab hea saak,
mis tarvitatakse ära.
Teed kultuuritööd hinge ja südamega, jääb vili järgi
igaveseks mälestuseks.“
(Voldemar Issak)
Voldemar Issak on pidanud
kroonikat Põlgaste kultuurielu jäädvustamiseks juba
alates 1933. aastast.
Põlgastes ei olnud siis õiget seltsimaja ega koolimaja. Kultuuritööd tehti vana koolimaja suures
klassiruumis. Lava ehitati pinkide peale. Toimusid hästi suured
etendused, sest Põlgaste on olnud
koht, kus väga armastati näite-

Sotsiaalminister Põlvamaal 2013. Foto: Sotsiaalministeerium

veperioodil on võimalik erinevatest
meetmetest antud projektile etappide kaupa rahastust leida.

Vallavanem Urmas Hallapi sõnul on Põlgaste hooldekodus kohti 22 eakale. Kõik kohad on täide-

mängu, kus armastati koorilaulu,
kus lavastati suuri etendusi. Näiteks 1938. a etendus näitemäng
„Must suvi“, kus kajastati 1905. a
sündmusi.
Voldemar oli ise kultuuritöö
eesotsas. Lavastati nii tuntud autoreid kui ka algupäraseid näidendeid. Voldemar Issak on ise kirjutanud viis näidendit. Neli neist on
ka Põlgaste lavalaudadele jõudud,
viiendat ei jõudnud enam lavastada, kuna Volli läks lavastama taevaseid näidendeid.
Põlgaste kultuurimaja kasutada
pidude pidamiseks olid nii Soodoma koolimaja kui ka Laurioru
laululava. Pärast Laurioru erastamist ehitati Põlgaste kultuurima-

ja juurde laululava. Nüüdseks on
seda ka renoveeritud.
Põlgaste kultuuriloos on väga suurt osa kandnud ka kooliõpetajad, sest nemad lõid paljudes ettevõtmistes kaasa. Põlgaste
kultuurimaja on tunnustatud ka
maakondlikult, näitering on tulnud ülevaatustelt tagasi kõrge
tunnustusega.
Kui kultuurimaja juhatajaks
tuli Linda Tobreluts, siis omistati Põlgaste kultuurimajale A-kategooria. Siin tegutses väga palju
istegevusringe – laul, tants, näitemäng, sõnakunst.
Praeguseks on Põlgastes lõpetanud tegevuse kool, mis on väga
palju mõjutanud isetegevuslaste

tud. Juurde oleks vaja ligikaudu 25
hooldekodu kohta.

Urmas Hallap, Kanepi vallavanem

aktiivsust. Kui Asta alustas tegevust 20 aastat tagasi, moodustati kultuurimaja juurde üks suur
koostööring. Pensionäride huviklubi Elulõng on siiani tegutsenud koostöös kultuurimajaga.
Praegu ongi kõige aktiivsemad eakad. Toimunud on palju käsitöönäitusi, ühiseid tantsu- ja laulupidusid.
Põlgastes ei kao kindlasti entusiasm ja tahe tegeleda kultuuriga.
Nii kaua, kui jätkub tantsuõhtutele publikut ja ringidesse liikmeid, on kultuurielu endiselt elav
ja elus.
Asta Puruga vestles
Ülle Sillamäe
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Eesti Naabrivalve
häirenupu teenus aitab
lähedaste või vabatahtlike
kaasabil eakaid

Kanapää Keerutajad. Foto: erakogu

Kanepi
naisrahvatantsurühm
esines Tartu Hansapäevadel
Tartu
Hansapäevadel
2013 tantsisime Jaani
kiriku juures ja Antoniuse õues.
Mõlemas kohas paluti esinema 20minutilise programmiga, mille sisse mahtus 6
tantsu, nende hulgas 3 Andre
Laine loodud ja 1 meie rühma
juhendaja Kätlin Hoobi koreograafiaga tants. Jaani kiriku
juures hakkas vihma tibutama,

aga rahvast jätkus ja elasime kaasa enne meid esinenud tuttavale
seeniorrühmale Päripidi.
Antoniuse õuel saime pisut ringi vaadata ja nautisime
sealset Hansaprogrammi. Sel
aastal olid pidustuste nimeks
Lõhnavad Tartu Hansapäevad.
Jaanilinna Antoniuse õue olid
kogunenud erinevad lõhnad
just toitude osas.
Meistrite poolt pakutud leib an-

dis meile selle soovitud maitse- ja lõhnaelamuse. Õhtune
esinemine läks hästi, päike
paistis, rahvas plaksutas. Tuju oli hea ja edasi lausa lõbus,
meiega taheti koos pildistada, rahvariides inimesi Hansapäevadel liikumas peaaegu
polnudki ja nii paistsid meie
ilusad valged riided silma, ilusad tüdrukud ka!
Merike Luts

Meesteklassi võitjad (vasakult II Ohtlikud, I Iisaku, III Leoki Kala)

Kanepi Streetballist 2013
Meesteklassis oli kohale tulnud 7 meeskonda, kes jagati kahte alagruppi.
Eelmisel aastal võidutsenud
Converse oli kindlasti üks favoriite, keda keegi enda alagruppi
ei soovinud. Kohal olid ka eelmisel aastal kolmandaks tulnud
Iisaku ja Kanepi Streetballi vanad kalad Ohtlikud. Grand Old
Man Sumros Grupp (vennad
Helikar ja Helari Haabma) sel
aastal kahjuks osa ei võtnud, jääme neid ootama järgmisel aastal. Samuti jäi oma tiimiga eemale Allan Ehte, kes patsutab
palli Austraalias. Ka teda loodame näha järgmisel suvel. Kuid
tuttavaid nägusid oli ka teistes
satsides. Mängijaid oli kohale
tulnud nii Põlvast, Tartust, Võrust, Tallinnast, Iisakult kui mujalt. Eelmisel aastal noorteklassis
võidutsenud võistkond Eelmise
Aasta Võitjad olid vanemaks saa-

nud ja võtsid sama koosseisuga
osa meesteklassist.
Parimaks mängijaks tunnistati teist aastat järjest Markus Laanemets meeskonnast Iisaku.
I Iisaku – Iisaku – Peeter Valdre, Martin Laanemets, Markus
Laanemets, Chris Palotu
II Ohtlikud – Põlva – Erkki
Mäeorg, Mairo Padar, Peep Helgand, Kahro Peedosaar
III Leoki Kala – Võru – Karl
Reismann, Mirko Märdimäe,
Taavi Leok, Rasmus Kolling

Noored
Noortest oli kohal neli võistkonda: Rock I, Rock II, Rock
III ja Eelmise Aasta Võitjad.
Kõik võistkonnad mängisid
omavahel kaks korda läbi ja
mängude tulemusel selgus lõplik paremusjärjestus. Kõik mängud olid väga tasavägised ja kõik
said nii võite kui kaotusi.
I Rock I – Tartu – Joosep

Russak, Mikk Rebane, Kermo
Normann, Lennar Laasik
II Eelmise Aasta Võitjad – Võru – Andre Treial, Richard Jõgi,
Arlet Raha
III Rock III – Ülenurme –
Jürgen Kukk, Allan-Erik Elp,
Tenno Mäerand
Suur kummardus
kõikidele toetajatele:
Kanepi vald, Converse, Kanepi Aiand, Kanepi Gümnaasium,
Tamrex, Kuup3, VivaSport,
Baltic Computer Systems, Põlva
Maakonna Spordiliit ja teistele,
kes aitasid kaasa turniiri toimumisele.
Rohkem infot ja pilte saab
vaadata: facebook.com/kanepistreetball
Kanepi Streetball 2013
Martin Luts
Aigar Raudnagel

Häirenupp on abivahend,
mis aitab suurendada üksi elavate eakate turvalisust ja tõsta õnnetuste
avastamise kiirust. Lähedaste või vabatahtlike
kaasamine eakate abistamisse ühendab kogukonda.
Naabrivalve häirenupp on
lahendus üksi elavatele või
suure osa päevast omaette kodus veetvatele inimestele, kes
võivad õnnetuse korral jääda
hätta abi kutsumisega. Uuenduslik teenus aitab märkimisväärselt suurendada inimeste
turvalisust ja kiirendab abi kohalejõudmist – nupulevajutus
või suitsuanduri häire annavad mobiiliside kaudu lähedal
elavaile abistajaile juhtunust
viivitamata teada. Sedasi saab
vältida õnnetuse hilist avastamist – nii tulekahju kui ka terviserikke korral on abi saamisel tihti küsimus minutites ja
sekundites.
Risk, et üksi elavad eakad ei
saa õnnetuste korral õigel ajal
abi, on eriti suur maapiirkondades haja-asustusega aladel.
Ootamatu kukkumine või
kõrbev toit pliidil võivad eakate puhul tähendada seda, et
abi saamata võib ka esialgu
kergena näiv õnnetus lõppeda
traagiliselt. Naabrivalve häirenupu süsteemi abil avastatakse
õnnetus võimalikult vara ja
sellele reageerimine toimub
kiiresti.
Kuidas see kõik toimib? Eaka koju paigaldatakse GSMsidel töötav süsteem, mis
koosneb suitsuandurist, kaasaskantavast häirenupust ja
lokaalsest
GSM-keskusest,
mille kaudu teade õnnetusest
naabruskonna vabatahtlikeni
jõuab. Lisaks annab süsteem
teada pikematest elektrikatkestustest ning suitsuanduri
häire jõuab reageerijateni ka
juhul, kui inimene ise ei ole
võimeline nupule vajutama.
Lähedased isikud, lased või
sugulased või siis hoopis läheduses elavad naabrid vabatahtlike näol, kes on valmis esmase
reageerijana teenuses osalema,
saavad tasuta tuleohutuskoolituse Päästeametilt ja esmaabikoolituse Eesti Punaselt
Ristilt. Päästeameti ennetustöö osakonna juhataja Indrek
Intsu sõnul on teenuse kättesaadavus nii hajaasustusega maapiirkondades kui ka
linnades oluline. „Koolitatud
vabatahtlikest on ohuolukordades päästeteenistusele palju abi,“ kinnitas Ints. Koolituste tulemusena oskavad
vabatahtlikud paremini ohuolukorda hinnata ning operatiivteenistuse väljakutsumisel Häirekeskusele täpsemat

informatsiooni anda. Samuti
õpitakse, millised on esmased
tegevused erinevate ohuolukordade puhul kuni professionaalse abi saabumiseni. Koolitustel omandatud teadmised
ja oskused on inimestele vajalikud ka muudes olukordades
ning selle kaudu suureneb
ohutusalane teadlikkus kogukonnas laiemalt. Vabatahtlik
tegevus, mida ka Eestis üha
rohkem väärtustatakse, aitab
tugevdada kogukonna sidusust ja üksteisest hoolimist.
Teenuse arendamist ja pakkumist läbi MTÜ Eesti Naabrivalve toetab Eesti-Šveitsi koostööprogrammi
Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.
Praegu on võimalik häirenupu teenust tellida ülisoodsa kuutasuga- 12 € / tavahind 37 € /.
Häirenupu teenusest huvitatud võiksid uurida ka kohaliku omavalitsuse võimalusi teenuse täieliku või osalise
kompenseerimise kohta. Kui
omavalitsuse pakutavate sotsiaalteenuste
nimekirjas
Eesti Naabrivalve häirenupu teenust veel ei ole, saab
teenust tellida ka otse Eesti
Naabrivalvelt. Selleks pöörduge palun meie poole allpool
toodud kontaktidel.
Teenuse tellimise lepingu saab vajadusel lõpetada ilma pikema eelteatamiseta ilma trahvinõudeta, kusjuures
seadmed kuuluvad tagastamisele.

Juhtumid
Harjumaal:

- Häirenupu kutsung veidi peale kella ühtteist õhtul.
Vabatahtlik reageerija helistas eaka telefonile, kuid telefoni vastu ei võetud, samal
ajal tuli veel kaks häireteadet.
Reageerija jõudis eaka juurde
vähem kui kümne minutiga. Eakas kurtis valu südame
piirkonnas ja kutsuti kiirabi.
Eakas ise ei olnud suuteline

telefoni kasutama. Vabatahtlik reageerija abistas eakat riietumisel, puhastas lumest sissesõidutee talu juurde. Kiirabi
jõudis kohale ~10-15 minuti pärast. Eakas viidi täiendavaks kontrolliks ja raviks haiglasse, kus selgus, et tal on
kopsupõletik.
- Häirenupu kutsung veidi enne kella ühte päeval.
Reageerija helistas eaka telefonile, kuid telefoni vastu
ei võetud. Reageerija jõudis kohale vähem kui kümne
minutiga. Kohale jõudes leidis
reageerija eaka tualetist, kuhu
ta oli kinni jäänud, kuna
tool, mida ta kasutab tualetini jõudmiseks, oli kukkunud
mingil põhjusel vastu ust ning
takistas sealt väljapääsu. Lisaks
oli eakas enne tualetti minekut pannud toas ahju küdema
ning hirm kontrollimata tulekolde pärast võimendas tema
muret. Vabatahtlik aitas eaka
tualetist välja ning ootas, kuni
ahi sai köetud. Veendudes, et
antud hetkel rohkem kaebusi
ja hädasid ei ole, lahkus vabatahtlik tagasi oma tegemiste
juurde.
- Suitsuanduri häire hommikul kella poole üheksa ajal.
Reageerija asus häire hetkel
poole kilomeetri kaugusel
ning oli just teel eaka juurde.
Kohale jõudes selgus, et põleb pliidile jäetud toit. Kuna eakas viibis teises ruumis,
aitas reageerija ta ruttu välja värske õhu kätte. Seejärel
läks ta tagasi, kustutas pliidi
alt tule ning viis tossava panni
majast välja. Pärast seda avas
vabatahtlik kõik uksed ja aknad ning ventileeris ruumid.
Veendudes, et kõik on korras,
sai eakas tagasi tuppa.
Rohkem infot:
Koduleht:
hairenupp.naabrivalve.ee
Telefon: 50 62 588, 6 522 522
E-mail: nupp@naabrivalve.ee
MTÜ Eesti Naabrivalve
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Loodusretk Emajõel. Foto: erakogu

Loodusretk Emajõel
Põlgaste kultuur ja Asta Puru korraldasid oma isetegevuslastele, sõpradele ja toetajatele 6. augustil loodusõpperetke Emajõele.
Ilusat ilma nautiv seltskond entusiastlikest eakamatest daamidest kuni kahe tüdrukutirtsuni
välja astus julgelt lodjale Jõmmu, et kahe tunni
jooksul saada osa Emajõe kaldapealse rahulikust
lokkavast rohelusest, uudistada jõeäärseid linde,
kuulata lodjameeste loodusjuttusid ja selgitusi
kaldaäärsete hoonete kohta.
Lodi Jõmmu on arhailine puust kaubapurjekas, mis seilas Emajõel ja Peipsil hansa-ajast ala-

tes. Ajalooliste lotjade eeskujul ehitatud Jõmmu lasti vette 2006. a kevadel, ta on 12 m pikk,
8 m lai, kaalub 25 t, purjepinda on 100 m2 ja
mast ulatub 14 m kõrgusele veepinnast. Meeskonnas on 3 inimest. Emajõe Lodjaselts korraldab peale loodusretkede veel öiseid tähevaatlusretki, nahkhiirteretki, pikemaid jõe, järve ja
soouurimisretki.
Selle üritusega lõpetas Asta Puru oma tänuväärse ja pühendunud kultuuritegevuse juhtimise. Suur aitäh ja jätkuvat kaasalöömist kohalikus
elus!
Merike Luts

TOIDUABI 2013
Eesti Punase Risti Põlvamaa Seltsi
vahendusel on Kanepi valda jõudnud
Euroopa Liidu toiduabi, mis on ette
nähtud tasuta jagamiseks enim puudust kannatavatele isikutele.
Tasuta toiduabi saavad 2013. aastal järgmised
sihtrühmad:
• kolme- ja enamalapselised pered;
• üksikvanemaga pered;
• toimetulekutoetuse taotlejad;

Kanepi
Teataja

OKTOOBER
01.10 Miralda Lõhmus
24.10 Georg Tiisler
27.10 Aino Sohar
11.10 Hilja Sool
12.10 Daisy Pokk
23.10 Uno Kutti
06.10 Virve Pettai
10.10 Endla Sarapuu
23.10 Asta Luts
07.10 Milvi Haugas
14.10 Leida Leis
25.10 Harri Sikk
17.10 Leili Hüsson
22.10 Eie-Agate Tuvike
08.10 Helli-Maret Jänes
10.10 Linda Allikas
05.10 Vambola Soodla
29.10 Mati Kasesalu

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
sünni- ja surmateadete
avaldamise keeldumisest
lähedastel teada anda vallavalitsuse kantseleisse.

Vastsündinud vallakodanikud
Arabella Kauss Hurmi küla
Kirsika Patrael Erastvere küla
Sabiine Saag Närapää küla
Eliise Saag Närapää küla

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

Õnnitleme vanemaid!

Su aken on pime...
Viimne jalutuskäik mööda tuttavat rada. Sa oled
veel meiega. Seisatame
paigas, kus oled aastaid
tegutsenud, toimekalt ja
lõbusalt. Õhus on tunda kurbuse noote. Valusas, kuigi paljukõnelevas vaikuses puuduvad
sõnad, mõistus tõrgub.
Ka minul, kui Esta palub
öelda viimased sõnad.
Ent hea on teada, et mõni
asi kestab igavesti – mälestused. Mul oli õnn kohtuda Sinuga Kanepis üle 50 aasta tagasi.
Olid noor, särav „muusikapisikust“ nakatunud
matemaatika õpetaja. Suhtlemine Sinuga kujunes huvitavaks „duetiks“. Mõnikord lahendasime
koos muusika- ja ilmaelu dissoneerivaid akorde.
Õppisin Sinult palju.
Sind võlus koorijuhi töö. Kuigi Sul polnud
sellealast professionaalset ettevalmistust, olid Sa

SEPTEMBER
30.09 Hilda Ruus
24.09 Helje Ehasalu
29.09 Aini-Megate Asi
22.09 Laine Plado
14.09 Voldemar Haugas
04.09 Meeta Leidar
11.09 Hilja Eespäev
08.09 Edgar Ladva
02.09 Ellen Vallimäe
14.09 Helja Sool
17.09 Eha Pettai
28.09 Helju Pilt
28.09 Linda Puusepp
16.09 Edgar Kask
19.09 Elle-Maie Kärsin
29.09 Malle Järv
15.09 Olev Põld
16.09 Külli Tiisler
26.09 Jaak Leis

sündinud muusikasse. Taevataadilt olid pärinud kingituse, mis
pole õpitav. Olid kaasakiskuva
hooga dirigent oma röövlivõitu rüblikutele. Sobisid poistega hästi kokku. Nad usaldasid
ja armastasid Sind – säravi silmi. Kontserdil selgub koori ja
juhi omavaheline side. Koor on
koorijuhi peegel. Ent siitpeale
hakkab toimima vaid tagasipeegeldus sinu ilusast tööst, rõõmudest, pillilugudest. Lisandub sügav tänutunne, mis kestab veel
homme ja ülehomme.
Tänasel Kanepi laulurahval on
rõõm kuuluda sajanditepikkusse laulurivisse. Sina olid ja jääd selle rivi auliikmeks.
„Vaid see võib teistes sütitada leegi,
Kel endal põlemas on põu...“
Leek kustus. Head ööd!
Leili
• mittetöötavad vanadus-, töövõimetus- ja
rahvapensioni saajad, kelle pension jääb alla 300
euro kuus.
Kui keegi sihtrühmas olijatest ei soovi toiduabi, siis palun sellest teada anda sotsiaalnõunikule ning sellisel juhul jagatakse toiduabi teistele
abivajajatele.
Toiduabi jagamine toimub 30. augustil, 2. ja
4. septembril kell 10.00-15.00 aadressil Kooli
1, Kanepi alevik (Kanepi Gümnaasiumi garaaži
juures). Täiendav info tel. 5854 7751.

Tiia Urm
Sotsiaalnõunik

Kanepi vallavalitsuse ja volikogu ajaleht
Toimetuse aadress:
Turu põik 1, Kanepi, 63101 Põlvamaa.

Merling OÜ ostab hea hinnaga
raieõigust ja metsamaad.
Küsi kindlasti pakkumist! 56797533;
info.merling@gmail.com

Kanepi harrastusteatrilt

21. septembril kell 19.00
Kanepi Seltsimajas Kanepi Harrastusteatrilt Kaarel B. Väljamäe monoetenduse Klassipilt esietendus.
Peaosas Kent Joosep,
lavastaja Marju Jalas.

Kanepi Gümnaasium annab teada
2013/2014. õppeaasta avaaktus toimub
2. septembril kl 9.00

Elu on kui laul,
nii habras ta viis,
heliseb hetke ja kustub
siis ...
Täname sugulasi, sõpru
ja tuttavaid, majanaabreid, endisi kolleege ja
õpilasi, Kanepi kirikuõpetajat, vallavalitsust,
gümnaasiumi ja segakoori. Kõiki, kes olid
meile toeks sel raskel
hetkel, kui jätsime hüvasti ja saatsime viimsele teekonnale kalli ema,
vanaema, vanavanaema
ning hea ämma Pärja
Pilve.
Aitäh, et aitasite kaunistada suure lillesõbra kalmu tuhandete õitega!

Leinav tütar Esta
perega

MÄLESTAME
Leo Vaha
28.11.1939-26.06.2013

Helve Juust
10.10.1939- 11.07.2013

Pärja Pilv
17.02.1928 – 09.07.2013

Aino Toom
02.12.1928 – 12.07.2013

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

Maimu Mäesalu
23.08.1928 – 21.07.2013

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

