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Rahulikke jõule ja õnnelikku uut aastat!

Hea vallarahvas!

Mul on väga hea meel, et Kanepi valla inimesed tunnevad huvi oma kodukoha arengu vastu ja olid ühed aktiivsemad osalejad kohalike
omavalitsuste volikogude valimistel Eestis. Tänan kõiki, kes valimistel osalesid ja oma panuse andsid.
Olen vallavolikogusse kandideerinud kuuel korral, aga nii
aktiivset kampaaniat ei ole Kanepis varem märganud. Minu
arvates on positiivne, et tekkis diskussioon, oli erinevaid arvamusi ja ideid, mis aitaksid valla elu edendada. Kuid valla rahakott on piiratud ja kõike ei ole võimalik ellu viia. Meie väikese
valla arenguks on vajalik volikogu liikmete, komisjonide, vallavalitsuse, allasutuste ja vallarahva omavaheline tihe suhtlus.
Selleks pean oluliseks laiapõhjalist koalitsiooni, kus oleks ühendatud kõik valimistel osalenud jõud. Omavahelise koostöö paremaks sujumiseks kavatseme sõlmida koostööleppe, milles paneme kirja valla edasiseks arenguks vajalikud tegevused. Läbi
ühise panuse saame hoida korras valla rahanduse, parandada
vallarahva elukeskkonda ja toetada ettevõtlust.
Valla juhtimises on oluline arvestada vallarahva arvamusega.
Vallakodanikul peab olema võimalus osaleda otsuste tegemise juures ja võimalus kaasa rääkida. Kui ei saa osaleda avalikel
vallavolikogu istungitel, siis kindlasti tasub oma mõtted edasi
anda oma esindajale volikogus või vallavalitsusele.
Kaasarääkimise võimalusteks võiksid regulaarseks saada aruteluõhtud, vallavolikogu ja komisjonide istungid võiksid aegajalt toimuda väljaspool volikogu saali. Vallavanemana soovin
kohtuda erinevate huvigruppide ja külaseltsidega, tähtis on info vahetamine ka internetikeskkonna kaudu.
Usun, et koos mõeldes ja tegutsedes suudame järgneva 4
aasta jooksul muuta meie valla elu paremaks ja luua sellise elukeskkonna, kuhu ettevõtjad tahavad investeerida, kus luuakse
uusi töökohti, kuhu tahaksid tagasi tulla Kanepist eluteed alustanud inimesed, kus noortel peredel oleks tagatud kõik eluks
vajalik ja kus eakad saaksid veeta väärikalt oma vanaduspõlve.
Soovin vallarahvale kokkukuuluvuse tunnet.
Häid jõule ja kordaminekuid uuel aastal!
Urmas Hallap,
Kanepi vallavanem

Kanepi Raamatukogu 130
20. novembril toimus Kanepi Raamatukogus
130.aastapäeva tähistamine. Juubelipidu oli
pühendatud tublidele lugejatele ja sõpradele.
Eelmise juubeli tähistamisest on möödunud 10 toredat
aastat. Meeldivat koostööd on tehtud lasteaia, gümnaasiumi, seltsimaja ja vallavalitsusega. Nendel aastatel on lugejatega kohtumas käinud palju kirjanikke nagu Sven Kivisildnik,
Contra, Heiki Vilep, P-E. Rummo, Viiu Härm, Mika Keränen, Virve Osila, Aidi Vallik, Siiri Laidla, Ilmar Tomusk,
Jaanus Vaiksoo jt. Koostöös lasteaia ja gümnaasiumiga on
toimunud traditsioonilised emakeele päevad, luule- ja omaloominguvõistlused, „Kirjanduslik orienteerumismäng“.
25 aktiivsemat lugejat said tänutäheks uued raamatukogu
logoga kotid (kujundas Siim Adamson). Agaramad lugejad
on Larissa Ehte, Reet Helbre, Kairi Hõim, Merike Kaste, Ülle
Kirsipuu, Laine Laan, Helju Leib, Virve Leosk, Epp Margna,
Toivo Mündi, Hilda Müürsepp (vanim lugeja), Helju Pilt,

Lootustest ootusteni
2013. aasta kohalike omavalitsuste volikogude valimised on lõppenud.
Sellele eelnes poolteist aastat ootusi ja lootusi. Poliitiline vastasseis
oli taandunud vastutustunde piirini. Volikogu asendusliikmed kohandusid küll kiiresti uue olukorraga,
aga aeg jäi liiga napiks, et tekkivaid
ideid arenguks realiseerida. Lahenduse pidi tooma kohalike omavalitsuste volikogude valimine. Kellele
annab rahvas oma mandaadi vallaelu edasiseks juhtimiseks? Kes saab
enim kohti uues valitavas volikogus?
Väike tagasivaade uue koosseisu
esimestele volikogu istungitele. Nagu Kanepi valla seadusandlus ette
näeb, moodustus Kanepi valla volikogu valimistulemustest lähtuvalt
13liikmelisena.
7 volikogu liiget osutusid valituks
Eesti Keskerakonna nimekirjast, 4
Reformierakonna nimekirjast ja 2
IRL’ i nimekirjast. Vallarahva rahutus aga aina kasvas. Oli enesestmõistetav, et pöialt hoiti just kahele vallavanema kandidaadile. Kas
vallavanemaks saab Eesti Keskerakonna valimisnimekirja esinumber Aivar Luts või Reformierakonna
esinumber Urmas Hallap? Valimis-

tulemusi vaadates oli asi nagu otsustatud, aga kas ikka oli? Kanepi valla
põhimäärus sätestab üheselt, et vallavanem valitakse volikogu koosseisu häälteenamusega salajasel hääletamisel.
Kanepi valla valimiskomisjon
kutsus kokku esimese volikogu istungi 31.oktoobril k.a. Päevakorras oli valimistulemuste teatavakstegemine ja volikogu esimehe ning
aseesimehe valimised. Volikogu valis üksmeelselt volikogu esimehe ja
aseesimehe.
Kanepi valla valijate kogu tähelepanu oli aga suunatud järgmisele
volikogu istungile 19. novembril,
kus pidi otsustatama tulevane vallavanem. Enne vallavanema valimise
juurde asumist valiti volikogu alaliste komisjonide esimehed. Volikogu
komisjonide tööst, komisjonide esimeeste aktiivsusest ja kompetentsist
sõltub kogu volikogu töö ja valla ees
seisvate ülesannete lahenduste ratsionaalsus ning otstarbekus.
Revisjonikomisjoni esimeheks
valiti Vahur Tohver, eelarve –ja majanduskomisjoni esimeheks Tiit
Rammul, haridus ,- kultuuri- ja
noorsookomisjoni esimeheks Mari
Rüütli, sotsiaal- ja tervishoiukomis-

joni esimeheks Aavo Maat ja ettevõtlus- ja arengukomisjoni esimeheks Aivar Luts.
Vallavanema valimiseks esitati
Eesti Keskerakonna poolt kandidaadiks Aivar Luts ja Reformierakonna
poolt Urmas Hallap. Toimus salajane hääletus, mille tulemuseks 6
häält Aivar Lutsu poolt, kuus häält
Urmas Hallapi poolt, üks volikogu
liige erapooletu. Kanepi valla põhimääruse järgi osutub vallavanemaks
valituks kandidaat, kes saab volikogu koosseisu häälteenamuse ehk
antud juhul 7 häält. Kuna kumbki
kandidaatidest ei saanud nõutavat
häälte enamust, siis otsustas volikogu järgmisel istungil 28. novembril
läbi viia kordushääletuse.
28. novembri volikogu istungil
esimese päevakorrapunktina kinnitati alaliste komisjonide koosseisud. Aivar Luts taandas ennast ettevõtlus-ja arengukomisjoni esimehe
kohalt. Tema asemele valiti Argo
Zoludev. Vallavanema valimiseks
viidi läbi salajane hääletus kahe kandidaadiga. Häältelugemiskomisjon
teatas valimistulemuse: Aivar Luts 6
poolt ja Urmas Hallap 7 poolt häält.
Volikogu koosseisu häälteenamus
valis Kanepi vallavanemaks Urmas

Liia Prükk, Ly Pähn, Linda Püü, Elsa Sikk, Tähte Tagel, Urmas Tagel, Tiiu Tamm, Aili ja Vahur Tohver, Piret Vaarasak,
Annika Vare , Sille Viinalas ja Rutt Viires. Pidulikul üritusel esines Kanepi Harrastusteater lühietendusega „Raamatukogufantoom“. Lavastaja Tuulike Mölder tutvustas etendust
nii:“ Etendus on ühtlasi lugemissoovitus, mis paslik raamatukogu sünnipäevaks. Mart Kivastiku „Raamatukogufantoom“
on leid Tartu Ülikooli üllitisest „Puudutus“, kuhu on koondatud erinevate tuntud autorite lood raamatukogudest. Aga
ühes 130-aastases raamatukogus on kindlasti midagi õhus ja
kes teab, milliseid vaime siin kohata võime!“
Täname kõiki kohalviibinuid! Maitsvate pirukate eest
Lead ja Üllet ning tordi eest Tiia Tillmanni. Ilusate soovide
ja kingituste eest täname Kanepi vallavalitsuse, gümnaasiumi
ja lasteaia kollektiive!
Heli Adamson
Kanepi raamatukogu juhataja

Hallapi. Vallavanema kohustus on
valituks osutumise päevast alates
moodustada vallavalitsus ja esitada
valitsuse koosseis kinnitamiseks 17.
detsembril toimuvale Kanepi valla
volikogu istungile.
Paljud vallaelanikud on vallavanema valimiste tulemustes pettunud, paljud rahul. Seejuures jääb
märkamata , et valla arengut ja eesmärke ei püstita mitte vallavanem,
vaid valla volikogu. Vallavanem
koos vallavalitsusega viib ellu volikogu poolt seatud eesmärke.
Vallaelanike ja kogu valla edu,
rahulolu ja turvatunde katalüsaatoriks on sõbralik, abivalmis ja
vallaelanike probleeme mõistev ja
nõustav vallaametnik. On ju vallas
elav inimene kõige suurem vara,
mida tuleb hinnata, hoida ja abivajajaid jõu ja nõuga aidata. Sageli
ongi vallaametniku hea sõna ja
tarvilik nõuanne etem sellest piskust, millega vald materiaalselt aidata saaks.
Teame ju väga hästi, et kui me
kõik koos ei suuda seda vara hinnata, siis jääme varatuks. 2010.a.
oli Kanepi valla elanike arv Rahvastikuregistri järgi 2684 inimest,
2013.a. novembri seisuga seisuga

2522 inimest. Kui kunagi sündis
Kanepi vallas aastas üle 40 lapse,
siis tänavu 28.novembri seisuga
21 last. Need näitajad kajastuvad
ka õpilaste arvus Kanepi Gümnaasiumis, kus õpib täna juba alla 200
lapse.
Heaks koosmeele algatuseks oli
volikogu kolme erakonna kokkusaamine ja arutelu valimislubaduste täitmise üle. Loomulikult
pole veel selge, milliseks kujuneb
2014.a. eelarve ja kui suures ulatuses saame loota riigipoolsete fondide abile. Siiski leidsime koos, et võtame eelarve koostamisel töösse iga
osapoole peamise valimislubaduse.
Eesti Keskerakonna esimene
prioriteet: tasuta lasteaiakoht kõigile
Kanepi valla lastele. Reformierakonna esimene prioriteet: välja ehitada
kauplemiseks turupaviljon kaupluse
Aid ja Kodo kõrvale. IRL esimene
prioriteet: Kanepi Gümnaasiumi
konkurentsivõime tõstmine ja kooli säilitamine. Üksmeelselt toetati
ka Põlgaste Pansionaadi laiendamise
vajadust ja eelduste loomist kaasaegse kaubanduskeskuse rajamiseks Kanepisse, mis peaks tagama ka bensiinijaama ja muude vajaduspõhiste
teenuste olemasolu.

Kanepi Vallavolikogu esimees
Arno Kakk
Volikogu aseesimees Vaike Meesak
Volikogu komisjonid
Revisjonikomisjon
Esimees
Vahur Tohver
Liikmed:
Meinhard Aljes
Tiit Rammul
Eelarve- ja majanduskomisjon
Esimees
Tiit Rammul
Aseesimees Vahur Tohver
Liikmed:
Tarmo Traagel
Avo Kruusla
Arno Kakk
Aivar Luts
Hariduse-, kultuuri- ja
noorsookomisjon
Esimees
Mari Rüütli
Aseesimees Sirje Kongo
Liikmed:
Marju Jalas
Erle Pärgmäe
Ilvi Suislepp
Irina Kruusla
Merike Luts
Kristel Kuslap
Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon
Esimees
Aavo Maat
Aseesimees Urmas Kivirand
Liikmed:
Vaike Meesak
Tiia Urm
Helju Küppar
Mare Oja
Heli Kakk
Ettevõtluse- ja arengukomisjon
Esimees
Argo Zoludev
Aseesimees Sirje Kongo
Liikmed:
Martti Kaleva
Marek Kruusla
Jaak Kõiv
Kalmer Lina

Kogu elu-olu aluseks on igas
omavalitsuses ettevõtlike inimeste
olemasolu. Nendeta ei täituks valla eelarve, ei elaks kaubandus ega
kasvaks rahvaarv. Seega ongi volikogu palju lootust pannud uuele
ettevõtlus- ja arengukomisjonile,
mis koosneb hakkajatest ja ennast
ettevõtluses tõestanud kohalikest
ettevõtjatest: Argo Zoludev, Sirje Kongo, Martti Kaleva, Marek
Kruusla, Jaak Kõiv ja Kalmer Lina.
Kanepis on palju tehtud. Kanepi alevik näeb välja pisikese, hubase, eluks väga sobiliku keskkonnana oma valgustatud tänavate,
kõnniteede, muistse kiriku, ilusa
gümnaasiumi ja korras haljastusega. Põlgaste oma ettevõtliku rahva
ja noorusega teeb silmad ette enamikule Lõuna-Eesti väikeasulatest. Uudsust ja aktiivset teotahet
on Kaagveres, Soodomal, Koorastes, Hurmis.
Hoiame oma inimesi ja aitame
neid ja seda enne, kui nad abikätt
vajavad.
Meeldivat ja rahulikku aastavahetust.
Arno Kakk
Kanepi Vallavolikogu esimees
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Kanepi vald oli uhkelt
esindatud arengukonverentsil
20. novembril oli Põlva kultuuri- ja huvikeskus tulvil Põlvamaa käekäigust huvitujaid, lisaks Põlvamaa inimestele
oli uudistajaid Võru-, Valga-, Jõgeva- ja Tartumaalt ning
Tallinnast.
Konverentsi esimese osa – ettekannetega – alustas regionaalminister Siim-Valmar Kiisler, kes rõhutas, et töökohtade säilimise ja loomise juures on võtmekohaks transpordi küsimused. Hajaasutusega
piirkondades ei asu töökohad enam kodu läheduses ning mobiilsuse
tagamiseks on tarvilik panustada liikumisteedesse. Paavo Palk Euroopa Komisjoni Eesti esindusest rääkis Euroopa majanduse tulevikust ning Maila Kuusik tegi ettekande maakonnaplaneeringutest.
Päeva teises pooles toimusid maakonna prioriteetide ja haridusteemalised arutlusringid, kus üheskoos leiti mitmeid häid ideid edasisteks tegevusteks.
Konverentsipäeva poolitas meeleolukas Põlvamaa valdade minimess,
kus vallad kohalike ettevõtjate, MTÜde ja muude ühenduste kaasabil olid
üles seadnud oma messiboksid. Kanepi valda esindasid minimessil nii ettevõtjad kui kolmas sektor. Margus Vahtramäe OÜ-st Kanepi Aiand kaunistas boksi uhkete lilledega. SA Pokumaa presenteeris Pokumaaga seotud
tegevusi ja esemeid ning pakkus omavalmistatud leiba. Airi-Hallik Konnula ja Kati Velner olid ennast riietanud pokudeks ja paistsid sellega teiste seast eriliselt silma. Omavalmistatud leivale lisas lihatoodetega maitset
ARKE Lihatööstus AS. Aire Hallap oli valmistanud kanepiseemnetega
saiakesi nimetusega „Kanepi köis“. Vaidu Vidil demonstreeris kohalikku
filmi- ja muusikatoodangut. Ülar Kõrge esindas nii valda kui MTÜ Kanepi Laulu Seltsi ja pakkus lõõtspillil muusikalist meelelahutust. Maanteemuuseum oli üles seadnud reklaamstendi ning jagas infovoldikuid.
Epp Margna aga hoolitses kunsti eest, üleval olid tema loodud regilaulu
teemalised taiesed. Tore oli messil kohata palju Kanepi kandi inimesi, kes
olid tulnud arengukonverentsil pakutavast osa saama.
Ülar Kõrge
majandusnõunik

Meie koduke on armsake...
Ühe kodu teeb koduseks ja armsaks ikka pererahvas,
kes ühiste tegemistega igapäevaselt toimetavad ja loovad õhkkonna, kus valitseb üksteisest lugupidav ja hooliv suhtlemine.
AS Hoolekandeteenused Erastvere Kodus elab täna 165 inimest, kelle
jaoks on see kodu. Erastvere Kodus elades on inimene teenusel ja teenuse
tarbija on klient. Me pakume ööpäevaringset erihooldusteenust sh ka kohtumääruse alusel paigutatud isikule, toetatud elamise teenust, igapäevaelu
toetamise- ja töötamise toetamise teenust. Lähemalt on võimalik lugeda
teenustest Sotsiaalhoolekande seadusest. Meie personali ülesanne on pakkuda inimesele toetust, juhendamist ja abi, et ta oleks võimalikult iseseisev
ja temal säiliks toimetulek ning on võimalus juurde õppida uusi oskusi.
Kliendiga töötavaid inimesi nimetatakse tegevusjuhendajateks. Meie Kodus töötab täna 43 tegevusjuhendajat ja 3 vanemtegevusjuhendajat. Tegevusjuhendaja on inimene, kes juhendab klienti arvestades tema abivajadust olema võimalikult iseseisev. Kui klient teenusele saabub, koostatakse
talle individuaalne tegevusplaan, mille järgi tegevusjuhendaja igapäevaselt
töötab. Selline sihipärane lähenemine aitab nii kliendil kui tegevusjuhendajal liikuda selle poole, kus inimene vajab järjest vähem abi ja meil on olnud kogemusi, kus klient liigub hooldekodust välja iseseisvalt elama ja saab
hakkama väga vähese abiga. Need on hetked, mis toovad rõõmu nii kliendi
enda kui tegevusjuhendajate näole, sest ühiselt on tehtud head tööd.
Meie klientidel on võimalus tarbida kõiki avalikke teenuseid. Me ei ole
suletud institutsioon, vaid kodu, kus elavad inimesed, kes vajavad oma erivajadusest lähtuvalt abi ning olla aktiivne kogukonna liige ja mitte eralduda on meie tähtsamaid abistamise printsiipe. Meie meeskonnas töötavad
väga kohusetundlikud ja pikaajaliste kogemustega töötajad, ühiselt oleme
loonud kliendikeskse ja koduse õhkkonna. Erilist rõhku paneme me töötajate arengule ja koolitamisele. Meie eesmärk on juurutada teenuse sisulist
kvaliteeti. Selge on see, et kui me soovime kliendi arengus edasiminekut,
siis me peame olema väga realistlikud ja oskama koos kliendiga sõnastada
eesmärke ja planeerida tegevusi, mis meid üheskoos väikeste sammude abil
viiks suuremate eesmärkideni. Meie töös on kõige olulisem usk klienti, et
ta on üks inimene, kes soovib tunda kõike seda, mida Maslow püramiid
kenasti kirjeldab - füsioloogilised vajadused, turvalisusvajadus, armastus- ja
kuuluvusvajadus, tunnustusvajadus, eneseteostusvajadus.
Meie pererahvas korraldab ka ühiseid üritusi kuhu me alati ootame kõiki külla. Kuna saabumas on jõuluaeg, siis meil oleks väga hea meel kui keegi meiega koos sooviks midagi teha, kas siis meile esinema tulla või koos
kaunistusi meisterdama. Kui selline soov on, siis võib ühendust võtta meie
tegevusjuhendajate Annelii ja Üllega telefonil 58550832 või e-mailil erastvere@hoolekanne.ee
Imbi Rego
AS Hoolekandeteenused Erastvere Kodu juht
http://www.hoolekandeteenused.ee/erastvere/

MÕTLEME KOOS!
14. jaanuaril 2014 kell 18.00 toimub Kanepi külade ja
vabaühenduste ümarlaud, mille eestvedajaks on seekord Kanepi vallavalitsus.
Eesmärgiks on suurendada inimeste kaasatust valla elu arendamisse
ja kohalike otsuste tegemisse. Ümarlaud liidab elurõõmsaid ettevõtlikke
inimesi, kes tahavad oma elukoha ja kogukonna tulevikku kujundada
parimate soovide suunas ja võimalusi otsides. Ümarlaud on liitumiseks
vaba kõigile, kellele need väärtused on olulised. Vajalik eelnev registreerimine 6.jaanuariks aadressil vald@kanepi.eeJälgi infot valla kodulehel!
Kristel Kuslap
Kanepi valla kultuuri- ja spordinõunik
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Tagasi kodus

Kanepi Gümnaasiumi uus direktor on
Ilvi Suislepp, Kanepi vallas sündinud,
siin üles kasvanud, koolis käinud ja siit
ka ellu astunud. Praegu elab perega
Haaslava vallas.
Lõpetasin Kanepi Keskkooli 1989. aastal 27.
lennuna. Olen hinnanud oma kodukooli ja pidanud Kanepist saadud haridust igati arvestatavaks, et jätkata õppimist ning otsinguid edasises
elus. Juba põhikoolis oli mul selge teadmine, et
minust saab kord õpetaja.
Olen lõpetanud Tartu Ülikoolis eesti keele
ja kirjanduse eriala. Töötasin 13 aastat Sillaotsa
Põhikoolis, kokku 13 aastat eesti keele õpetaja,
õppealajuhataja ning 7 aastat direktorina. Mulle
meeldisid kõik need tööaastad ja ka kolm viimast aastat, mil olin koduperenaine ja kasvatasin oma „isiklikke“ lapsi: Lottet, Luiset, Lasset.
Mul on suur rõõm olla tagasi Kanepi vallas,
osaleda aktiivselt koduvalla tegemistes ning anda

Aktus Kanepi Gümnaasiumis direktor Merike Kaste auks, kes lahkub Tartusse.
Kanepi Gümnaasiumi uue direktorina asub tööle Ilvi Suislepp. Foto: Aino Mõttus
omapoolne panus Kanepi Gümnaasiumi direktorina. Olen õnnelik inimene, sest minu vanematekodu on läbi aegade mind hingesoojusega toetanud. Kodu on sügavtõsine sõna, see on
väärtus, mida tunnetad vaid südamega.
Saabumas on aasta kõige kaunim aeg, mil
pere ja kodu on esimesed väärtused. Toetame

oma lapsi, õpetame ning kasvatame neid selliselt, et oskaksime hoolida nii endast kui kaaslastest. Ja teadkem, et kodus on midagi, mida
pole kusagil mujal.
Südamlikke jõulupühi ning
helget saabuvat aastat!
Ilvi Suislepp

Kaunite koekirjade meister
Kanepist viib välja üks tagasihoidlik
kruusatee, mida mööda tihtipeale kulgevad tervisesportlastest jooksjad, kepikõndijad ja niisama jalutajad. Neile,
kes stopperi pealt minuteid ja sekundeid ei loe, ei saa märkamatuks jääda
üks hästi hooldatud kodu väikese aiamaa ja tiigiga, kus õitsevad imekaunid
vesiroosid.
Tihtipeale kuulub sellesse vaatepilti ka peenarde
kohale kummardunud perenaine LEIDA VALGE,
kauaaegne Kanepi elanik, keda tuntakse kui tublit ja töökat pereema, arukat ja avameelset kaaslast,
hea käe ja silmaga käsitööinimest.
Kuna tegemist pole põlise Kanepi elanikuga,
siis tahaks teada, kuidas toimus kohanemine
praeguse paigaga, kuidas on kasvanud see elukoht koduks.
Leida meenutab seda kauget aega, 1964. aastat,
mil nad abikaasa Heinoga Kanepisse tulid. Tookord tuli peamehaanikul ja tema värskel noorikul
leppida elamisega eramajakorteris, nagu oli tol ajal
üsna tavaline. Mis seal ikka! Eriti toredaks läks elu
Keramäel, kus sai isegi kanu peetud ja maasikaid
kasvatatud. Sündis esimene laps – poeg Tarmo.
Kolm aastat hiljem oli juba korter kolhoosimajas
Pioneeri tänavas ja peres oli tütar Urve ja poeg Raiko. Aga polnud see mingi unistuste kodu, nagu
ehk algul arvata võis. Igatsus oli oma kodu järele ja
tekkisidki oma maja ehtamise plaanid.
Istudes selle nüüd juba aastate eest valminud
maja külalistetoas, võib igal sammul tunda perenaise hoolt ja märgata maitsekat käsitööoskust.

Valmistaja osavust näitavad mitmes värvitoonis ja
tehnikas vaibad, päevatekid, padjad, linikud, lapitekid. Ainult et Leida pole pannud neid kaunidusi
välja mitte demonstreerimiseks, vaid selleks, et kodu oleks ilus ja hubane. Leida arvab, et kaunis peab
olema ka kõik see, mis seljas, käes, jalas: kampsunid, kindad, sokid-sukad. Virnade viisi valmis käsitööd on veel kapis. Nii et kui meister ise vaid tahaks, võiks ta lausa isikunäituse korraldada.
Pärast tubaste värvi- ja koemustrite imetlemist
kutsub Leida külalise aeda. Pilk tabab sügiseselt kirevat pilti. Igat värvi lilled, lilled, lilled! Ka see on
käsitöö! Paljukese siis neid lilli on, mis kasvavad ilma südamest tuleva hoole ja suunamiseta.
Kuidas selles kodus on säilinud haruldane
kooskõla kunstimeele (ei saa mainimata jätta,
et peremees harrastab pillimängu) ja praktilise
ellusuhtumise vahel, sest ilma viimaseta on ju
võimatu majandada nii suures majapidamises.
Leida ei pruugi seda küsimust muidugi mõista,
sest küllap tema maailmavaates ongi tasakaal kodus
ainuvõimalik. Harmoonia saavutamiseks on oluline osata teha igasuguseid töid. Leida loetleb terve
rea ameteid, millega tal on tulnud elu jooksul rinda pista: seatalitaja ja surnuaiavaht, põllutööline ja
sussikuduja, tellimuste vastuvõtja teenindusmajas
ja pesupesija lasteaias. Loomulikult lisandus tavaliselt kõikidele ametitele terve hunnik koduseid töid.
Leida kiidab oma abikaasat Heinot, keda ta peab
väga abivalmis inimeseks ja suureks toeks.
Nad on koos õpetanud oma lastelegi elutarkust
ja ilumeelt. Eriti ammutas endasse kunstiarmastust
varalahkunud tütar Urve, kelle püüdlused jõudsid

Leida Valge. Foto: erakogu
professionaalsele tasemele. Leida näitab oma tütre
Tartu Kunstikooli lõpetamisel valminud diplomitööd. See on imekaunis köites kalligraafiliselt kirjutatud raamat, milles on kolme jaapani luuletaja
mõttetargad värsid. Leida ütleb, et ma võin selle
kaasa võtta, kui tahan lugeda. Muidugi tahan ja
loen seda siiamaani. Leian lõpuks Urve Valge raamatust ka värsi, mis on minu arvates Leidaga seotud.
Avaral aja väljal inimene ja süda.
Me näeme meie vallamaja ees lehvimas Urve
Valge ideekavandi järgi kujundatud valla lippu,
milles on jäädvustatud killuke kodukandi ajaloost.
Me imetleme Leida Valge kaunist käsitööd. See on
meie kodukoha meister, eeskujuks oma lastele ja
lastelastele, kõigile käsitööarmastajatele.
Tähte Tagel

Koigera, Närapää, Peetrimõisa ja
Soodoma külad pidasid mõttetalguid
Päri Selts kutsus kõiki Soodoma, Peetrimõisa, Närapää ja Koigera küla ärksamaid inimesi üles osalema mõttetalgutel. 17.novembril kogunes 14
inimest Soodoma vastselt renoveeritud
külakeskusesse, et arutada ühiselt nelja küla ühendava arengukava üle, mis
on koostatud 2004.aastal ja tänaseks
ajale jalgu jäänud. Esindatud olid kõik
neli küla.
Soodoma, Peetrimõisa, Närapää ja Koigera külakogukond on ajaloolistes ürikutes ära mainitud
kui ühtne tervik. Hiljem, 1958.a. moodustus küladest kolhoos “Kalevipoeg”, kuni ühineti 1970.a.
teiste majanditega. Aastakümneid on külaelanikke sidunud omakultuuri traditsioonid. Soodoma
kui ühisürituste läbiviimise keskpunkt on neljast
külast kõige suurema rahvaarvuga, infrastruktuur
kõige rohkem arenenud. Peetrimõisa on uhke oma
Heimtali kiriku üle, mis jääb küll naabermaakonda, kuid on siiski jäänud ümberkaudsetele küladele
oma kodu kirikuks. Närapää on tuntud kui ilusate
kodude küla. Koigera on haridust ja kultuuritraditsioone hindav küla.
Koosolijad leidsid, et Soodoma, Peetrimõisa,
Närapää ja Koigera külakogukonna arengukava
tuleks uuendada jätkuvalt ühise kavana. Rida-realt
vaadati üle arengukava tegevuskava ja tehti ettepanekuid selle muutmiseks. Joonistusid välja ka kü-

Soodoma külakeskus Foto: Ülar Kõrge
lade tänased probleemsed kohad. Kõige suuremad
plaanid ja tegevused olid 2004.a. seotud Soodoma
külakeskuse maja ja selle ümbruse rekonstrueerimisega. Tänaseks päevaks on hoones suuremamahulised rekonstrueerimistööd lõppenud ja rohkem
saab keskenduda külakeskuse kasutamisele. Ruumid võimaldavad hoones ja selle juures läbi viia erinevaid üritusi, alates käsitööringidest, õpitubadest,
laste-noorte ringidest, joogast, kohviõhtutest, külakoosolekutest kuni peo- ja karaokeõhtute, kontserdite ja külapäevadeni. Külakeskuse juures asuval
välilaval saab suvehooajal kontserte või näitemänge korraldada ka suuremale rahvahulgale, kui külakeskusesse mahuks. Nii mõnegi ürituse aeg sai
järgmiseks aastaks kuupäevaliselt kokku lepitud,
kuid kõik ettepanekud on teretulnud. Traditsioo-

niliste igakevadiste talgutega Soodoma külakeskuse
juures, aga ka Koigera küla spordipäeva ja aastavahetuse tähistamisega Koigeras otsustati samuti jätkata. Jälgige reklaami külade infotahvlitel ja valla
kodulehel! Arengukava iseenesest ei ole imerohi,
aga ta võib olla võtmeks, mis avab mõnegi projekti
ukse ja toob lisaraha meie elukeskkonna parandamiseks. Just nüüd, uute eurotoetuste perioodi eel
on parim aeg kirja panna küla elu ja oluga seotud
inimeste ühised probleemid, huvid ja vajadused,
kokku leppida ühistes tegutsemisviisides ja planeerida tegevusi, mis parandaksid meie ja meie laste
elukeskkonda. Kanepi valla küladest on arengukavasid asunud uuendama ka Hurmi, Jõksi ja Varbuse külad.
Ülar Kõrge, Soodoma küla elanik
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Kanepi Lasteaia tegus sügis
Kanepi Lasteaias on käesoleval
sügisel olnud hulgaliselt huvitavaid ja ootamatuid tegemisi ning
toimetusi.
Aastate jooksul on kujunenud traditsiooniks, et õpetajate päeval on vanemas rühmas
õpetajatööd proovimas lapsevanemad. Sellel aastal olid aktiivsed lapsevanemad Egerti
ja Roberti emad ning Karmeni, Keroni ja
Gerlini isad. Isad korraldasid kõigile rühma lastele toreda väljasõidu Uue-Antsla
Liikluslinna. Õppereisi käigus omandasid
lapsed erinevaid teadmisi liiklusest ja selles
osalemisest.
Lasteaia kollektiivi ühisel nõul otsustasime heategevuslikel laatadel koguda raha
õueala amortiseerunud atraktsioonide väljavahetamiseks. 16.-17. oktoobril toimus
lasteaias esimene heategevuslik laat pealkirjaga „Lasteaia heaks“. Getrin, Johannes,
Luisa, Merlyn, Robin, Gerlin, Kädi, Kaspar, Anna-Liisa, Joonas ja Heleriin tõid
laadale kauplemiseks erinevaid asju, Grete
vanaema oli aktiivne küpsetaja, kooli poolt

Ronimisredel lastele Foto: Riina Reest

3

panustas Aire Hallap, meie oma majast
Tiina Kukk, Tiina Sults, Sirje, Ly, Merike,
Maive, Kaie, Ülle ja Lea. Tänu ürituse õnnestumisele liikusime sammukese uue „linnupesa kiigu“ saamise poole.
Novembris valmis aga lasteaiale suurim
üllatus, kui Roberti vanemad ostsid ja paigaldasid lasteaia sisehoovi uue ning väga
uhke ronimispüramiidi. See on praegu laste
lemmikkoht, kus kõik saavad ronida, pugeda ja turnida. Täname teid Maire ja Kalmer Lina! Väga oleme tänulikud ka Katarina isale, kes mitmeid kordi on oma suure
ilusa bussiga meie lapsi sõidutanud erinevatele õppereisidele ja üritustele.
Aitäh kõigile lastevanematele, kes otseselt või kaudselt on toetanud lasteaeda ning
loodame edaspidi veelgi tegusamat koostööd! Jõuluvana tuleb kõigile lasteaia lastele
külla 18. detsember kell 16.00.
Kaunist, rahulikku ja lapsemeelset jõuluaega kõigile!
Riina Reest
Kanepi Lasteaia direktor

Mis on teoksil noortekas?
Kanepi noortekeskuse suur ja
sõbralik pere ütleb suurimad tänusõnad kõigile toetajatele ja
lapsevanematele!
Tänu Teile pälvisid Põlvamaa noorsootöö tunnustusüritusel Kanepi vallast tiitlid 3 tubli tegijat: Põlvamaa aasta koostöö
2013 on Kanepi õpilasmaleva pikaajaline
koostöö Kanepi kalmistuvahiga, meene
pälvisid Margus Veskemaa ja Erle Pärgmäe.
Mari Rüütli sai eriauhinna suure panuse
eest noorsootöösse juhendajana.
Täname väga saadud tunnustuse eest ja
oleme õnnelikud, et saame töötada noortega
terve kogukonna heaks! Loe meie kodulehelt
kandidaatide kohta lisa: http://kanepiank.
ee/ Noortekeskuse segarahvatantsurühm
Mari juhendamisel osales edukalt Põlvamaa
koolinoorte tantsupäeval ja Aili eestvedamisel valmib Kanepi noortekeskust tutvustav

videofilm.Noorte ja lastevanematega koostöös korraldasime võrratu halloweenipeo,
mida külastas ca 70 huvilist. Suur rõõm oli
näha nii palju väikseid ja suuri kostümeeritud osalejaid. Lapsevanemad, suur aitäh Teile igakülgse abi ja rohke osavõtu eest! Samuti
täname noori, kes on meil parimad ürituste
korraldajad, ja Eesti Pagarit maitsvate auhindade eest! Aitäh kõigile!
Tulevased üritused
18. detsembril kell 17.00 – noortekeskuse jõulupidu. Kaasa 5€ väärtuses loosipakk
ja salmike jõuluvanale
25. jaanuaril 2014 kell 17.00 – Kanepi
valla noorsootöö tunnustusüritus ja noortekeskuse 7. sünnipäeva tähistamine
Nagu noored ütlevad – näeme nortsis J
Erle Pärgmäe
Kanepi valla Avatud Noortekeskuse
juhataja

Toimunud on palju toredaid ettevõtmisi ja kohtumisi: tradistiooniline koosviibimine Kanepi Pensionäride Klubi Ajaring käsitööringi liikmetega, osalesime
Savernas keraamika õpitoas ja käsitööpäeval
Kesk-Hino talus, Põlva Käsitööklubi 20. tegutsemisaasta juubelil, õmblesime Kanepi
vallas 2012.a. sündinud lastele naturaalsetest materjalidest padjad.
Sel sügisel õppisime meie kõigi jaoks uut
heegeldamistehnikat – tuniisitehnikat, jõuludeks meisterdame kaarte. Meie tehtud
tööde ja käimistega saab tutvuda aadressil:
http://www.vihmavari.kaneti.ee/. Liituge
meiega, koos meisterdame kolmapäeviti
kell 17.00-18.30 Kanepi Gümnaasiumi käsitööklassis!
Kiiri Lattik, ringivanem

Maxima Tulevikutalendi konkursil
ühiskondliku tegevuse kategoorias
II koha ja 450-eurose stipendiumi saavutas Kanepi Gümnaasiumi
12.klassi õpilane Maarja Lattik.
Fotol hetk auhinnagalalt Tallinnas
Õpetajate Majas. Foto: erakogu

Kaks kohtumist
Helin Villaga
Isadepäeva perehommik
Kanepi seltsimajas

Tänavust isadepäeva tähistati Kanepi Seltsimajas veidi teistsugusel moel, kui tavapäraselt.
Põhjuseks aprillis ilmunud meie kandi luuletaja esikkogu „Väike väle lepatriinu - õpetlikke
lugusid lastele“, mida nüüd Kanepi valla elanikele dramatiseeringuga esitleti.
Kanepi vallas Hino külas elav Helin Vill on
mitmekülgne inimene, kes luuletab, lavastab
ja näitleb. Monoetenduses tulid esitusele luuleraamatu õpetlikud tekstid, kus Helinit sai näha
kärbsena, varesena, nõiana ja lepatriinuna. Pärast
etendust pakuti küpsetisi, kohvi ja morssi ning oli
lihtsalt meeldiv olemine. Kanepi raamatukogu oli
kohale toimetanud raamatuid, mida perehommiku külastajad julgelt kaasa viia tohtisid. On tore,
et meie vallas on aktiivseid ja innukaid inimesi.
Me peame neid toetama ja tunnustama, et elu ei
muutuks igavaks ja halliks.
Sirje Loodus-Timmi

Kohtumine Erastvere
raamatukogus

Halloweenipidu Kanepis 1. novembril Foto: Mari Rüütli

Naiste käsitööring „Tõmblukkudega vihmavari”
alustas sel sügisel seitsmendat
hooaega. Suured tänud meie
suurepärasele ringijuhile Ele Kõivule jagatud oskuste eest, tänud
Kanepi Vallavalitsusele, kes on
meie ringi kooskäimisi ja suviseid õppereise toetanud. Aitäh
ka Tuuliku Reisidele meeldiva
koostöö eest!
Möödunud aastate jooksul oleme juurde
õppinud palju erinevaid tehnikaid ja töövõtteid heegeldamises, kudumises, õmblemises ning osalenud mitmetel õppereisidel.
Sel aastal sõitsime Viljandimaale, kus külastasime imeilusa aiaga Kaasiku talu, Loodi
mõisa taastatud puitpitsilist kuuri ja looduse poolt vormitud Loodi põrguorgu. Päev
oli tihe ja emotsiooniderohke!

Isadepäeval.Helin Vill Nõia-Ella
rollis Foto: Annika Ladva

Käsitööring väljasõidul Foto: Riina Hass

Bremen. Kanepi Gümnaasiumi õpilased olid õpilasvahetuse projekti raames Saksamaal Wertheri gümnaasiumis
Foto: Merike Luts

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu eestvõttel toimusid oktoobri lõpus raamatukogupäevad.
Selle aasta deviisiks oli „Kohtume raamatukogus“.
Meie kohtusime 22.oktoobril „Väike väle lepatriinu“ autori Helin Villaga. Raamatus on autori
enda väga kaunid illustratsioonid ja huvilised said
raamatut kingituseks osta. Helin luges kuulajatele
mõned õpetlikud luuletused ja seejärel valmistasime tema juhendamisel pärlite ja lilledega kaunistatud õnnitluskaarte. Raamatukogus sai veel tutvuda kahe väljapanekuga „Käsitööajakirjad enne
ja nüüd“ ja „Lehte Hainsalu 75“.
Tiiu Ziugmann

Kirbuturg –rahva poolt
hästi vastu võetud
Kirbuturg tegutseb Kanepis juba õige mitmendat aastat. Kooli sisehoovis oleme leidnud mõnusa paiga
tegutsemiseks. Tahame öelda tänusõnad kooli juhtkonnale, kes ei ole
meile selleks takistusi teinud.
Tänavu otsustasime ka omalt poolt midagi
vastu anda: väikese kohamaksu – annetuse eest,
mille kirbuturu müüjad on meile jätnud, sai ostetud kiik - turnimisredel kooli õuele laste mänguväljakule. On hea meel, et jätkub kauplejaid
ja ostjaid, nii kohalikke kui ka kaugemalt rahvast. Nii see turg elabki!
Maive Torop
MTÜ Kanepi Valla Selts

23.novembril tähistasid Kanepi Kodutütred rühma 20.juubelit.
Avaldati tänu kauaaegsele rühmajuhile Aino Mõttusele ja tema
vastutusrikkale kohale asus Mirell Lattik. Foto: Kät Mõttus

Kanepi Teataja
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ÕNNITLEME!
Juubilarid jaanuaris
80
Erich Ajalik
75
Elfrida Pung
Valentina Arras
Heino Veski
Vambola Allekõrs
70
Milvi Lokk
Kalju Raudnagel
Milvi Klaar
Juubilarid veebruaris
90
Leili Tarkus

85
Helgi Haugas
80
Elfride Helde
Helene Männiste
Endla Kukk
70
Ants Hani
Eela Jää

Sünnipäevalapsed alates
70.eluaastast, kes ei soovi,
et tema sünnipäevaõnnitlus
avaldatakse valla ajalehes
Kanepi Teataja, palume sellest
teada anda vallavalitsuse
kantseleisse. Palume ka sünnija surmateadete avaldamise
keeldumisest lähedastel
teada anda vallavalitsuse
kantseleisse.

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

Sündinud vallakodanik
Getter Rannula – Põlgaste küla

Õnnitleme vanemaid!
Kanepi Seltsimajas ja Põlgaste Kultuurimajas
Toimumisaeg
13. detsember 2013
kell 17. 00
15. detsember 2013
kell 13.00
19. detsember 2013
kell 12.00
23. detsember 2013
kell 21.00
28. detsember 2013
kell 21.00
06. jaanuar 2014
kell 17.00
17. jaanuar 2014
kell 18.00

Sündmus
Kanepi valla koduste laste jõulupidu. Buss Põlgastest
väljub kaupluse eest kell 16.30
Kanepi eakate jõulupidu. Transpordi vajadusest anda
teada kuni 10. dets. telefonil: 58163636
Põlgaste eakate jõulupidu

se“ valsiga ja tantsuga „Vesiroosid“. Pidu oli
täis sära, elegantsi, tualettide värvikirevust,
rõõmu taaskohtumistest. Osales 12 rühma.
Tahame tänada Kanepi Gümnaasiumi, kes
võimaldas kasutada ruume proovideks; Kanepi Vallavalitsust toetuse eest rahvusvahelise tantsufestivali läbiviimisel 2013.a. suvel ja
kõiki teisi toetajaid.
Maria Drenkhan

Igal aastalõpul tekib inimestes eriline tunne. Me kõik ootame millegi uue
ja parema algust. Soovime üksteisele
ilusaid soove, vaatame tagasi möödunule ja anname uusi lubadusi. Räägitakse palju jõuluaja imedest.
Lapsed ootavad päkapikke ja jõuluvana, vanemad saavad võimaluse tunda ennast osana oma
lapsukeste jõulumuinasjutust. Seda aega on meile tõesti väga vaja, muidu oleks maailm liiga keeruline, kiire ja kurb koht, kus elada.

Väeloits
Aja valu külma vette
Aja mure mere taha
Kõik hirmud ilma mingu
Kõik armud ilmast tulgu
Õnne meie õue pääle

Tulge osa saama regilaulu
õhtutest, mis saavad teoks tänu
Folkloorinõukogu mentorlusprogrammile.
Kutsun kokku regilaulu huvilisi, kellega koos ürgsete laulude rütmis ajarännakuil käia. Koos laulmised saavad toimuma korra kuus. Esimestel kokkusaamistel

Kanepi
Teataja

Rõõme teistega jagades muutuvad need suuremaks. Tagasi vaadates on põhjust rõõmustada paljude toredate sündmuste üle, mis Kanepi
vallas mööduval aastal aset leidsid. Iga sündmuse kordaminekule andsid oma panuse tublid ja
ettevõtlikud inimesed. Kõigile neile tunnustus
ja tänu! Saabumas on laulu- ja tantsupeo aasta.
Sellega seoses on isetegevuslastel juba käes väga
kiired ajad, et kõik selgeks õppida ja koduvalda
esindada. On ju meie laulupidudel käimise traditsioon pikk ja austamist väärt. Väärikasse ikka

on lubanud eestlauljatena toeks olla laulikud Celia Roose, Kairi Leivo ja Epp
Margna. Esimene õdus regilaulu õhtu
saab toimuma Soodoma külakeskuses
29. jaanuaril algusega kell 18.00. Mentorina on meid julgustamas ja eestlaulmas Celia Roose. Kellel mahti, küpsetab enne lauluringi kodus laulu ümisedes
head paremat lauale panemiseks. Viisi pidamatus tulemata jätmist ei vabanda. Regilaulu vägi saab puudutama igaüht, kel
tahtmist laulust mõnu tunda.
Olete oodatud kaasa laulma!

Kristel Kuslap
Kultuuri-ja spordinõunik

jõuab meie Kanepi Segakoor, kes tähistab uuel
aastal 130. sünnipäeva.
Tahaks soovida seda, et kõik head ettevõtmised saaksid teoks, et igaüks leiaks endale sobiva
ja meeldiva võimaluse osaleda mõnes kollektiivis,
huviringis või sündmusel. Sooviks veel, et uuel
aastal jaguks meil rohkem hoolimist, märkamist
ja häid sõnu. Üksteist peab hoidma!
Kaunist aastavahetust kõigile!
Marju Jalas
Kanepi Seltsimaja juhataja

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

raha, et sisustada päev just neile kuni 14-aastastele meie piirkonna lastele, kes sageli kodust kaugemale
ei satu. Annetusi saab teha aasta
lõpuni Aid ja Kodo ja Meie poes,
samuti ülekandega vallavalitsuse arveldusarvele Swedbank a/a
1120263205, märksõna JÕULUKORJANDUS. Väljasõit toimub
jaanuaris.
Anne Kukk
Kanepi Gümnaasiumi
klassiõpetaja

Põlgaste Kultuurimaja

Mälumäng

Kanepi Seltsimaja

Kanepi Seltsimaja

Kanepi kirikus
24. detsember kell 17.00:
püha Jõuluõhtu liturgiline
jumalateenistus.
24. detsember kell 23.00:
Jõuluöö jumalateenistus.
25. detsember kell 10.30:
Kristuse sündimise püha jumalateenistus.
26. detsember kell 10.30:
2. jõulupüha jumalateenistus.
31. detsember kell 16. 00:
vana- aasta jumalateenistus.
31. detsember kell 23. 40:
aastavahetuse palvus.

Meie mälestustesse jääb alatiseks
rõõmsameelne ja energiline

VALLI VIDIL

11.11.1948 – 26.11.2013
Mälestab perekond Ruusmaa ja
avaldab kaastunnet omastele

Jõuluheategu

Dalai – laama üheks elujuhiseks on: “Aastas korra mine paika, kus sa kunagi varem pole käinud”.
Oleme Kanepi koolis püüdnud
nii ka töötada, viies lapsi väljasõitudele, teatrisse, muuseumidesse,
veekeskusse. Kahjuks on iga reisi
ajal lapsi, kes majanduslikel põhjustel ei saa üritusel osaleda. Sel aastal otsustasime käivitada annetuskampaania “Kingi lapsele üks tore
päev”, mille eesmärgiks on koguda

Põlgaste Kultuurimaja

Kanepi Seltsimaja

Segarühm „Päripidi“ tantsijad koos Läti rühma juhendajaga 2013 sügisel Foto: erakogu

Ootuste aeg, soovide aeg

Kanepi Seltsimaja

Jõulupidu ansambliga „Vildist kübar“
Pilet: 3 eurot
Laudade broneerimine: 58163636
Aastalõpu pidu ansambliga „Oki Toki“
Pilet: 5 eurot. Laudade broneerimine: 58163636
Saadame ära jõulukuuse

Taaskohtumine sõpradega
Rahvusvahelise
tantsufestivali
sõpruse jätkuna külastas seeniorrühm “Päripidi” oktoobri lõpus
Jelgava tantsurühma „Sens-tik
sens“ (tõlkes: meenutame vanu
aegu) 15.aastapäeva puhul.
Peo 4-tunnine kava oli koostatud nauditavalt, eriti hästi mõjusid ühistantsud. „Päripidi“ õnnitles lätlasi „Armastuse ja unustu-

Toimumiskoht
Kanepi Seltsimaja

MÄLESTAME
Mihkel Jänes
24.04.2011 - 10.10.2013
Olev Põld
15.09.1943 - 18.10.2013

Järgmine ajaleht ilmub veebruaris 2014.
Täname kõiki abilisi ja kaasautoreid.
Artiklid ja ettepanekud palume saata e-postile
kanepi.teataja@gmail.com või vallamajja.

Aleksei Štšerba
13.02.1974 - 09.11.2013
Valentina Vidil
11.11.1948 - 26.11.2013

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

