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Meie inimesed

Mis tehtud ja mis teoksil Kanepi vallas?

Süda ja hing kultuurile avatud, laul
helisemas huultel! Koorivanem Vaike

Kanepi vald läheb teenitult suvele vastu.

Kõik me tuleme oma lapsepõlvest. Milline oli
Sinu lapsepõlve mängudemaa?
Sündinud olen Mooste vallas Kaaru külas. Olen
pärit tavalisest maaperest, mul on õde ja vend. Minu lapsepõlve mängudemaa oli vanemate abistamine, nii toas, peenra-, heina- ja karjamaal, aga
sellest hoolimata oli lapsepõlv ilus ning helge. Koolitee algas Jaanimõisa algkoolis, mis jätkus Mooste ilusas uhkes mõisahoones. Olin tubli õpilane,
meeldis kirjutada, joonistada ja laulda, olin ka tubli
sportlane.
Kuidas said sinust ja Su perest Kanepi inimesed?
Töötasin Põlvas Eesti Telefonis. 1975. aastal anti meile insenerist abikaasaga korter vastvalminud
Kanepi ATJ majja, kus töötasin dispetšerina, Minu töö hõlmas Kanepi, Kaagvere, Kooraste, Saverna, Valgjärve, Maaritsa ja Põlgaste telefonijaamade
piirkondi. Arvan, et rahvas mäletab veel telefoninumbrit 97-000, kuhu kellaajast sõltumata helistada sai. Kui meenutada seda kaunist aega, mis me
Kanepis elasime, olid need aastad meie pere parimad aastad. Meil oli 27 aastaga kenaks kujundatud
töökoht ja kodu, meie kolmel lapsel Anul, Aigaril
ja Martinil oli kool kõigi oma huviringidega ukse
ees. Meil oli palju sõpru!
Miks kuulub su süda kultuurile ja eriti koorilaulule?
Kui 1994. aastal koondamise sain, oli see mulle
šokk. Et ma tee kultuuri ja koorilaulu juurde leidsin, selle eest tänan tollast kultuurijuhti Ly Lauka,
sest taas elluäratatud Kanepi segakoor andis uue
tegevuse. Koos dirigent Meeli Rammuliga ühist
lauluvankrit vedades ja Ly kõrval üha rohkem kultuuriellu kiindudes leidsin, et olen oma südame
Kanepi koorilaulule ja kultuurile jäägitult avanud.
Kõik kaunid üritused, sündmused, peoõhtud ja
laulupäevad, mis Kanepi kultuuris on koos tehtud ja korraldatud ei kao, sest tasuks on olnud suur
laulurõõm, aktiivne elulaad ning toredad kaaslased. Hea on tunda, et oled ka ise vajatud. Kuigi uus
aastatuhat pillutas meie pere Hurmi, ei suutnud
ma sellest kõigest loobuda ja jätkasin oma armsaks
saanud tegemistega. Olen õnnelik, et olen saanud
ja saan tegeleda sellega, mis annab mulle elujõudu. Südame teeb soojaks, et lauljad kutsuvad mind
koori emaks. Meil on tore kollektiiv, viimased viis
aastat hoiab dirigendikeppi Kalev Lindal. Lisaks segakoori tegemistele olen tegev Kanepi Laulu Seltsi juhatuses ja kultuurikomisjonis, löön kaasa Võru

Kanepi laste näitus Põlvas

Põlvas Võru tänavas Gallõriis avati Põlva Päevade raaVaike Kottisse Foto: erakogu
Instituudis sõnaraamatu koostamisel ning võtan
osa Hurmioru rahva tegemistest. Meeldib kirjutada luuletusi ja jutte, tegelen aiandusega ning lastelastega. Et kõige sellega tegelda saan, olen tänulik
mõistvale ja tasakaalukale ning töökale abikaasale
Maidule, kellega täitus meil just 40 kooselu aastat.
Kuigi elame Hurmis, ei kao mu hingest ka Kanepi
kodu. Kui vahest vallamajja juhtun, siis piilun ikka
saaliaknast endist kodumaja, kus vaimusilmas näen
oma pere toimetusi ning oma kolme lapse ja kolme lapselapse Priit (18), Carol (15) ja Chris (12)
jalajälgi.
Mida sooviksid Kanepi kultuurielule ja inimestele?
Oma peaegu 20-aastase kultuuripagasiga ütlen, et tänane kultuurielu ei jää sugugi alla Kanepi kuulsusrikkale ajaloole. Julgen arvata, et tänane Seltsimaja teeb oma isetegevusringide rohkuse
poolest isegi silmad ette. Tänu laulule aga kõlab

Kanepi nimi kõikidel laulupidudel, laulupäevadel,
simmanitel ja muudel üritustel ning sündmustel
nii vabariigis kui välismaal. Kanepi on koorilaulumaa, seda kõike olen ka ajakirjanduses aeg-ajalt kajastanud. Inimestele soovin aga rohkem mõistmist
ja ütlen laulusõnadega „Üksteist peab hoidma ... !“
Hiljuti täitus sul ilus juubel, kuidas on segakooriga?
Tähistasin mai algul oma 60. juubelisünnipäeva Seltsimajas. Minu juubelipidu oli täis siiraid õnnesoove, kingitusi, tänukirju, rohket laulu, tantsu
ja toredaid etteasteid. Aitäh kõikidele soojuse eest!
Lustilise laulurahva poolt kingitud uhke jalgratas
hakkab täitma minu tervendaja rolli. Järgmisel aastal ootab segakoori ees 130. asutamisaasta tähistamine ja üldlaulupidu Tallinnas. Soovin kõikidele
päikselist suve ja hoidkem ikka üksteist!
Vaikega vestles
Marju Jalas

AS Arke Lihatööstuse AS Põlgaste
tsehhi tegevus laienes
Juuni teisest nädalast alustas tööd AS
Põlgaste tsehhi uus tapamaja.
Ühe vahetuse võimsus on kas 120 siga, 30 veist
või 30 suurulukit. Tulevikus plaanitakse vastu võtta
ka lambaid. Tegemist on ilmselt ainukese uue tapamajaga, mis viimasel kümnel aastal ehitatud ja
käivitatud. Ehitus vältas 7 kuud, koguinvesteeringu suurus oli ca 1,6 mlj eurot. Tapamaja on teine
ehitusjärk kogu Arke Lihatööstuse Põlgaste tsehhi
juurde ja ümberehitusest. Esimene ehitusjärk algas
kevadel 2012, mil valmis 3900 m² tootmishoone,
tapamaja üldpind on 1060 m², kolmanda ehitusjärgu valmimise järel on Põlgaste tsehhis kokku
5960 m² uut pinda. Investeeringut on aidanud rahastada PRIA, SEB. Ehituse peatöövõtja on OÜ
Vilcon Ehitus.
Andres Trumm
Arke Lihatööstuse AS juhataja

Hea uudis on see, et käivad läbirääkimised vabatahtliku päästekomando loomiseks Põlgastesse. On tekkinud huvigrupp eesotsas Heilo
Järvega, kes kirjutas vastava esildise ka volikogule. Kui kõik dokumendid saavad korda auto üleandmiseks, on vähemalt üks kant tuletõrjujatega kaetud.
Läbi sai viidud Kanepi gümnaasiumi duširuumide hange ja töö
praegu käib. Tähtaeg on 20. augustil.
MTÜ Kanepi Kodupere eestvedamisel ja valla toetusel taotleme
saada rahastust laste mänguväljaku ehitamiseks vallamaja kõrval asuvale platsile. Kui rahastuse saame, jõuame väljaku juba sel aastal valmis ehitada.
Tenniseväljaku ehitajad on andnud suusõnalise lubaduse see valmis
saada juuni lõpuks. Seda väikest platsi on aga ehitatud juba poolteist
aastat. Elu näitab, kas see lubadus ka teoks saab.
Lasteaia remont on lõppemas, tähtaeg oli küll juulikuu, kuid ehitaja
saab objektiga juba varem valmis.
Sel aastal on tehtud tolmuvabaks 4,2 km kruusateid, eelmisel aastal
3 km. Ehitatud on ka teetruupe, valmis on saanud neli teetruupi. Pärast jaanipäeva algab teeäärte niitmine.
Küladesse paigaldatakse infotahvlid, Põlgastesse ja Kanepisse tulevad valgustatud infotahvlid. Mõnes külas on juba tahvlid paigaldatud,
lähiajal saavad infotahvli kõik külad.
Soovin vallarahvale ilusat jaaniaega, mõnusat ja päikselist suvepuhkust.
Urmas Hallap
Kanepi vallavanem

Andres Trumm esitleb uut tehnikat Foto: Raivo Sihver, Põlvamaa ajaleht Koit

mes Kanepi laste näitus.
Näituse avamine oli välja kuulutatud kl 18. Kui reporter minutilise täpsusega kohale jõudis, oli galeriis ainult ringijuhendaja Karin Mölder. Kahjutundega nentis ta, et muist lapsi ja lapsevanemaid käisid näitust juba
päeval vaatamas, sestap avamise ajal ühtegi väikest autorit ega lapsevanemat kohata ei õnnestunud.
Saatsin kiire pilgu seintele ja hämmastus oli suur – nii väikesed lapsed
on võimelised tegema nõnda suuri töid!

Karin Mölder paberlõigete väljapaneku juures
Karin Mölder ütles, et ring alustas tööd juba sügisel, koos käidi kord
nädalas. Lapsed olid vanuses 4-6 eluaastat. Igas tunnis õpiti eri tehnikat: paberlõiget, skulptuuri, autoportreed, maalimist suurtele pindadele,
kipsiskulptuuri, söejoonistust ja tušijoonistust, kõiki neid tehnikaid veel
kombineeriti omavahel kokku, nii et lapsed said õppida väga palju eri tehnikaid.
Karin vaatab uhkusega töödele ja kinnitab reporteri arvamust, et tulemuseks on absoluutsed supertööd. Kui meedias esitletakse imelapsi, keda
peetakse Dali järelkasvuks, siis Kanepi noored kunstnikud alla ei jää.
„Neid lapsi pole veel ära rikutud,“ nendib juhendaja. Lisaks oli veel
fototund – iga laps sai teha endast autoportree liikuvas pildis. See ei ole
lihtsalt pildistamine, vaid see on kunstiline foto.
Igalt lapselt on näitusel mitu tööd eri tehnikates.
„Täitsa uskumatult andekad ja julged tööd. Värvide kasutus...Kunstiakadeemiast ei saa nii häid töid, sealt tuleb haruharva sellist tulemust,“ on
Karin uhke oma õpilaste üle.
Põlva Gallõriis on veel näitus üleval. Tulge julgesti vaatama!
Ülle Sillamäe
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Kanepi Keskkooli
1. lennul täitus
50 aastat kooli
lõpetamisest!

Direktsiooni vastuvõtt

Direktsiooni vastuvõtt
Kanepi Gümnaasiumis
Kanepi Gümnaasiumis on traditsiooniks kutsuda direktsiooni vastuvõtule õppeaasta jooksul olümpiaadidel, võistlustel, silmapaistnud
õpilasi, gümnaasiumi väga häid õppureid, ülekoolilisi aktiviste. Sellel
aastal toimus vastuvott 24. mail ja
kutsutud oli alljärgnevad õpilased:
1. Lorely Kõrvel- parima näitleja auhind
kooliteatrite festivalil; I koht esinemise
eest P. Haavaoksale pühendatud luulekonkursil; tubli sportlane
2. Tauno Pettai- tubli helitehnik koolis
3. Kadri Kalve- maakondlikul kodutütarde
oskusvõistlusel II koht; premeeritud koht
R. Rohule pühendatud omaloomingukonkursil; I koht Kanepi raamatukogu
poolt omaloomingulise luuletuse eest;
ERM-i võistujoonistamise võitja 5.-8.
klassis; kunstiõpetuse olümpiaadi parim
töö Põlva maakonnas kuni 9. klassini
4. Helene Leht- lõpetab gümnaasiumi
hõbemedaliga; õpilasesinduse president;
tubli sportlane
5. Tailo Hallap- tubli helitehnik koolis
6. Alo Pullmann- emakeeleolümpiaadi IIIII koht maakonnas; tubli õppur

7. Birgit Kaleva- eduka esinemise eest
olümpiaadidel; Kanepi raamatukogu
130. aastapäeva tähistamiseks korraldatud konkursi I koht
8. Laur Lilleoja- matemaatikaolümpiaadi
3.koht maakonnas; vene keele olümpiaadi 3. koht maakonnas; tubli sportlane
9. Merit Rammul- premeeritud koht
R. Rohule pühendatud omaloomingukonkursilt; I koht Kanepi raamatukogu
poolt omaloomingulise jutu eest
10. Rayen Käsik- I-II koht maakondlikul
poiste lauluvõistlusel
11. Kristo Kõiv- I-II koht maakondlikul
poiste lauluvõistlusel
12. Mairo Lattik- II koht maakondlikul
tehnoloogiaõpetuse olümpiaadil
13. Tarmo Veskemaa- II koht matemaatikaolümpiaadil maakonnas
14. Artur Ennok- I koht inglise keele
olümpiaadil maakonnas
15. Maarja Lattik- kohusetundliku töö
eest kooli õpilasesinduses; tantsutrupp
“Efect” juhendamise eest
16. Kristiina Roht- maakondlikul kodutütarde oskusvõistlusel II koht
17. Sixtina Ladva- tubli sportlane; tubli õppur

18. Deivi Koppel- tubli sportlane
19. Jane Hiop- tubli sportlane
20. Kaldin Raidväli- tubli sportlane
21. Marek Tamm- tubli sportlane
22. Henri Sikk- tubli sportlane
23. Gerald Kivirand- tubli sportlane
24. Erki Plato- tubli sportlane
25. Erki Runtal- tubli sportlane
26. Karel Keldu- tubli sportlane
27. Kaie Joala- tubli sportlane
28. Kaarel Kaleva- tubli sportlane
29. Sven Hallap- tubli sportlane
30. Laura Saunamets- maakondlikul emakeeleolümpiaadil 5. klasside arvestuses III
koht
Tervitusi oma muusikaga tõid Põlva Muusikakooli õpilased, Kanepi vallavalem hr U.
Hallap andis edasi Kanepi Vallavalitsuse ja
Vallavolikogu õnnitlused, kooli poolt tänanti
õpilasi tänukirja ja meenega.
Tänan kõigi vastuvõtutele kutsutud õpilaste vanemaid tublide ja tegusate noorte inimeste kasvatamise eest.
Kanepi Gümnaasiumi direktor
Merike Kaste

Jäätmete kodus põletamine on kahjulik
inimesele tervisele ja keskkonnale
Kindlasti olete kuulnud kedagi väitmas, et tal jäätmeid ei teki. Paljudel
ei teki jäätmeid just seetõttu, et nad
tegelikult põletavad jäätmed lihtsalt
koduahjus või õues lõkkes ära. See
saastab keskkonda, on kahjulik tervisele ning seetõttu ei ole seadusega lubatud.
Koduses küttekoldes või lõkkes tohib põletada ainult töötlemata puitu, kiletamata paberit ja pappi. Isegi selliseid kilekotte, millel on märk “PE” või “PP” või tekst
“võib põletada” ei tohi kodus ise põletada,
sest ka nende põletamine nõuab eritingimusi, mida kodus olevates ahjudes ja kaminates
on raske saavutada.
Jäätmete põletamisel koduahjus või lahtises lõkkes eraldub hulk kahjulikke aineid,
sest temperatuur ei tõuse piisavalt kõrgele,
et plastiku ja muude jäätmete põletamisel
põleks ohtlikud ained ära. Samuti ei ole sellistes kodustes tingimustes võimalik ohtlikke aineid kinni püüda, nagu tehakse seda
spetsiaalsetes põletustehastes filtrite abil.
Mõõtmised näitavad, et kodude korstendest võib lühikese aja jooksul kordi roh-

kem ohtlikke saasteained õhku paiskuda,
kui ühest prügipõletustehasest paljude aastate jooksul. Kahju on ka sellepärast suur,
et kodude korstnad ei ulatu teab kui kõrgele ja seetõttu langevad kahjulikud ained
kõik oma koduaeda või naabruskonda. Ja
me hingame ja sööme selle ise sisse. Iga aednik teab, et tuhk on hea väetis ja kahjurite
tõrjuja ning raputab aeg-ajalt seda puude ja
põõsaste alla, aga kui seal on sees ka kahjulikud ained, mis pärinevad plastikutest või
kahtlase väärtusega puidust, siis ei ole see
enam hea.
Lisaks keskkonna saastamisele ja tervise
rikkumisele kahjustab jäätmete põletamine
küttekoldeid ja korstnaid, mis võib lõppeda tõsise õnnetusega. Seega siit-sealt kokku
kogutud töödeldud puitmaterjali ja muude
jäätmete ahjus põletamine ei olegi enam kulude kokkuhoid.
Viimasel ajal on probleemiks tõusnud ka
vanaõlide põletamine kodustes õliküttekolletes. Poodides ja internetis müüakse isegi
vanaõlipõleteid, kuid Eestis neid vanaõlide
põletamiseks kasutada ei tohi. Vanaõlid on
ohtlikud jäätmed ning neid tohib põleta-

da ainult vastavaid keskkonnalube omavas
jäätmepõletustehases. Vanaõli põletamisel,
nagu ka muude jäätmete põletamisel, eraldub palju kahjulikke aineid, mis jäätmepõletustehastes filtrite abil kinni püütakse.
Samuti ei saa inimene veendunud olla, et
vanaõli ei sisalda ka muid põlevaid vedelikke. Kui vanaõli on näiteks segatud bensiiniga, siis sellise vedelikuga kasutamine võib
olla plahvatusohtlik.
Jäätmete põletamisel kodustes tingimustes tekib hulgaliselt ohtlikke aineid, mis
kahjustavad nii inimeste tervist kui keskkonda. Tekkivad ained võivad inimestel tekitada mürgistusi ja kahjustada erinevaid
organeid, paljud neist ainetest on ka vähkitekitavad. Seega oma ja ümbritsevate inimeste tervise huvides tasub põletamise asemel jäätmed sorteerida ja viia nii palju kui
võimalik taaskasutusse pakendikonteinerite
ja jäätmejaamade kaudu, sest ainult nii saab
kindel olla, et need jäätmed ei tekita meile
ja keskkonnale kahju.
Kaire Kikas,
Keskkonnaministeeriumi
jäätmeosakonna peaspetsialist

1963. aasta kevadel lõpetas Kanepi Gümnaasiumi (tollal Kanepi
Keskkool) 1. lend.
Küpsustunnistuse said 18 lõpetajat: Jüri, Külli, Margareta, Alda, Urve, Kaja, Reet,
Eha, Mai, Tiina, Aili, Jaak, Helve, Ursula,
Ell, Aili, Eha ja Miia-Mai. Seljataha jäid
koosveedetud 4 aastat, lõpueksamite ärevus
ja lõpuõhtu rõõmus-nukker sagin. Hinges kahetised tunded: rahulolu ja heameel
ühe eluetapi edukast läbimisest, kahjutunne lahkumisel armsaks saanud sõpradest ja
meeldivatest õpetajatest, teadmine, et Kanepi koolimajja ei tule me enam kunagi
kui kooliõpilased. Ja kerge hirm ning ärevus: mis saab edasi?
Kokku olime kasvanud nende nelja aastaga küll, kuigi olime 8. klassi tulnud neljast erinevast koolist: Kanepist, Savernast,
Valgjärvelt ja Karstest. Savernas kaotati
keskkool 1959/1960. õppeaastast (sai lõpetada vaid 3 lendu!), Karste ja Valgjärve olid
7-klassilised. Kanepis avati siis kaks 8-ndat
klassi, 9-ndat jätkasime aga ühe klassiga.
Lahkumise põhjused: tööle, tehnikumi,
teise kooli.
Vaatamata kõigele oli kooliaeg ilus aeg.
Bussiliiklus oli hõre, et mitte öelda olematu
– Savernast Kanepisse sõitis 1 hommikune
ja 2 õhtust bussi. Koolitee oli pikk, 8-16
km. Ja mitte mööda asfalti, vaid ikka piisavalt porist külavaheteed, mis talvel lumme
mattusid. Aga kool oli tore, oli internaat,
praeguses mõistes õpilaskodu, kus kaugemalt pärit lapsed said ööbida, õppida ja ka
lustida. Õpetajad olid hoolivad ja mõistvad,
väga targad ja kannatlikud. Koolipere
hoidis kokku, ei meenu koolikiusamist ega
suuri omavahelisi riide. Kuigi tänapäeva
mõistes põhjusi leidunuks küllaga, oli ju nii
mõnegi õppuri kodune majanduslik seis
selline, mis materiaalses mõttes suuremat ei
võimaldanud – riietuses jms, tuli läbi ajada
piskuga. Üksteist toetati, õpetajad märkasid kõiki.
Aasimist ja heatahtlikke vimkasid jätkus
küll ja enamgi. Muidugi kavaldamist, keelust üleastumist, isegi spikerdamist. Teadmised siiski kogunesid ja kinnistusid.

Esimese lennu 18 lõpetajast omandasid
kõik eriala, seitsmel on kõrgharidus. Sisseastumiseksamid kõrgkooli või eriharidust
andvasse õppeasutusse sooritasid kõik esimesel katsel.Oskame veel praegugi abistada
põhikooli lõpetavaid lapselapsi nii eesti,vene kui ka saksa keeles ning matemaatikas
ette tulnud probleemides.
Nii me kasvasime. Ees ootasid elu parimad aastad, kus oleme kõik hakkama
saanud. Meist on saanud õpetajad, arst,
kaubandustöötajad, loomaarst, raamatupidajad, jurist, kokad, piimanduse erialal
töötajad. Osa on aktiivsest tööelust taandunud, mõned töötavad veel praegugi. Abiellusime, kasvatasime lapsi (neid on meil 43),
praegu kantseldame võimaluse piires lapselapsi (viimane teadaolev seis 44).
Usume, et tahtmise saada hakkama,
paraja laengu optimismi, meelekindluse,
julguse, elurõõmu ja teadmise, et oleme
üksteise jaoks olemas, saime kaasa nendest
koosveedetud aastatest nendelt õpetajatelt, kellest mitmeid praegu enam pole.
Sügav kummardus teile, klassijuhata ja vene keele õpetaja Agnessa Lihten, eesti keele õpetaja Paul Edesi, matemaatikaõpetaja
Pärja Pilv, keemia-biloogia õpetaja Laine Laan, kehalise kasvatuse õpetaja Neeme Valm. Mõtetes oleme füüsikaõpetaja
Sulev Tinni, saksa keele õpetaja Neeme
Aljase ja ajalooõpetaja August Lihteniga.
Suur, suur tänu Kanepi koolile. Andis just
see kool meile esimesed kogemused iseseisvaks eluks, kus on tulnud kogeda ülekeevat rõõmu, suurt vaimustust, sügavat
armumist, nukraid hetki, pettumusi, rõhuvat kaotusvalu, õudu ja ängi, kõigest
sellest läbi tulla ning iseendaks jäädes eluga edasi minna. Oleme praeguseks kõik
elus. Saime kokku 18. mail Kanepis, vanas heas praeguseks uuenenud koolimajas, mis on endiselt sõbralik, armas ja südamelähedane.
Loodame kohata samu tüdrukuid ja
poisse, kes me olime viiskümmend aastat
tagasi. Toredat jällenägemist!
Tiina Tanum (Vaher)
Ursula Moon (Riiner)

Tööharjutuse kursus
tõi positiivseid elamusi
Kanepis toimus 09. aprillist kuni
27. maini Põlvamaa Töötukassa poolt algatatud tööharjutuse kursus, milles osalesid valla
mittetöötavad elanikud. Kokku
oli osalejaid kaheksa: Raili Liin,
Lilia Uueda, Tõnis Hirschon, Vello Mehik, Heini Pihlapuu, Andrus
Raudnagel, Kalmer Sikk ja Üllar
Tamm.
Kursus koosnes tööotsingutele suunatud teoreetilisest osast ning praktilistest
tööga sarnastest tegevustest, mis ei nõuaks
suuri erialaseid teadmisi. Eesmärgiks oli
sotsiaalse kaasatuse suurendamine, inimese ettevalmistamine iseseisvaks töö otsimiseks ning tööalase vastutuse ja kohusetunde kujundamine. Suurel määral ka
eneseanalüüs ja motiveerimine ning igapäevase tööharjumuse omandamine.
Kui teoreetiline osa jäi vallaelanikele
märkamatuks, siis praktilised tegevused
olid küll need, mis märkamatuks jääda ei
saanud.
Tublid kursuslased tegid ära suure töö
Kanepi kiriku ja vana köstrimaja koristamisel ning kõrvalhoones asuva korteri remontimisel. Remondi käigus õpiti vana
värvi eemaldamist, pahteldamist ja lihvimist, värvimist ja tapeetimist ning muid

vajalikke oskusi. Lisaks sellele said valmis
puidust vahvad lillekastid, mis nüüd kaunistavad Seltsimaja muruplatsi. Lasteaia
kahe suurema rühma lapsed saavad aga
mängida toredate suurte puidust doominoklotsidega, mis said tänu Railile ja Liliale põneva kujunduse. Oma panuse andsid
kursusel osalejad ka valla Memme-Taadi
peole, milles osalejatele jäid mälestuseks
linasest kangast ning puidust valmistatud
tänukirjad.
Loomulikult kuulus kursuse juurde ka
seltskondlik tegevus – Jüripäeva lõke, ekskursioon Väiksele Munamäele, ettevõtete
külastus Otepääl ja Sihval jms.
Kursuse lõpupidu oli meeldejääv ja
südamlik, vahetati muljeid ja kingitusi,
mängiti trumme ning poetati pisaraid. Iga
osaleja sai õppemapi ja tunnistuse ning
kinnituse, et ta on vajalik nii teistele, ühiskonnale kui iseendale.
Tänusõnad kursuse toimimise eest töötukassale, Kanepi kirikuõpetajale Margitile, Seltsimaja juhatajale Marjule, Tammiku Pubile ning kõikidele osalejatele.
Ärge unustage, et maailm on imeline,
tuleb vaid endasse uskuda ja unistused
hakkavadki täituma!
Tööharjutuse kursuse juhendaja
Maive Karu
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Kevadsuvised
kultuurisündmused Kanepis
Väike ülevaade sellest, mis toimunud ja mida veel oodata läheneval suvel.
Kui tavaliselt öeldakse, et tibusid loetakse
sügisel, siis isetegevuskollektiividel on just
kevad-suvi ajaks, mil saavad selgeks uued
kavad, toimuvad erinevad žanripäevad,
konkursid ja peod. Nii on ka Kanepi seltsimaja kõik kollektiivid osalenud paljudel
taolistel sündmustel ja palju üritusi on veel
tulemas. Suurim neist oli kindlasti esimesel
juunil Võrus toimunud Uma Pido.
Kevade algusesse jäävad mitmed toredad
sündmused seltsimajas. Näiteks tõi Peterburi tsirkuse etendus saali nii palju huvilisi,
et peaaegu kõik toolid olid hõivatud. Traditsioonilisel tunnustuspeol eelmisel aastal
Kanepi vallas sündinud lastele ja nende vanematele sai sel korral osaks eriline südamlikkus, seda nii mitme põlvkonna kohalike
esinejate lauludes kui ka Kanepi käsitööliste poolt kingituseks valminud kaisupatjade
läbi. Koostöös Kanepi noortekeskuse ja
MTÜ Kanepi Koduperega toimus järjekordne osavõturohke beebidisko. Kanepi
harrastusteatrilt tuli esitusele Tuulike Mölderi lavastatud etendus „Peegel peeglis”,
mis kogus tunnustust kahe preemia näol ka
Kagu-Eesti harrastusteatrite festivalil. Lustaka külalisetendusega „Ema läheb mehele”
käis Kanepis Albukate teater. Mälumängu
hooaeg lõpetati meeleoluka peoga Üllar
Jörbergi show saatel. Ilmataat soosis tänavu
ka Kanepi kevadlaada toimumist, kus sel
korral oli eriti rohkelt just erinevaid istikuid
ja taimi. Üle hulga aja võõrustas Kanepi
taas maakondliku mõõduga tantsu- laulupidu. 19. mail kooli spordiväljakul toimunud Põlvamaa Memme-Taadi suvepidu tõi
kokku eakad tantsijad, lauljad ja muusikud
üle Põlvamaa. Lisaks meie oma valla lauluja tantsurahvas. Kokku sai osalenud kollektiive 20 ja osalejaid 293. Pidu algas väikese
rongkäiguga kooli hoovilt. Tõrvikutest ja
vanast vokirattast kujundatud peotule staadionil süütasid Kanepi noored rahvatantsijad Maarja Lattik ja Karel Keldu. Kontsert
algas Kanepi Segakoorilt tervituseks kõla-

Rõõmutsõõr Kanepi staadionil
nud Kanepi hümniga. Rõõmutsõõril lauldi
ja tantsiti lihtsate asjade üle rõõmu tundmisest, meie elu väikestest, aga samas olulistest
asjadest. Südamlik oli uue tudengite poolt
tehtud lühimängufilmi „Vaba maa“ Võrumaa esilinastus, kui seltsimajas kohtusid
filmis osalenud kohalikud „näitlejad“, abilised ja noored filmitegijad. Peagi on võimalus filmi näha ka kõigil teistel huvilistel,
jälgige reklaami!
Suur tänu kõigile, kes eelpool mainitud
sündmustele oma panuse on andnud nii
osalejana kui ka toetajana!
Nüüd mõne sõnaga suvistest kultuurisündmustest Kanepis:
22. juunil algusega kell 13.00 toimub
staadionil juba 5. Kanepi valla perepäev,
mille korraldamisel osalevad Kanepi Noortekeskus, seltsimaja, MTÜ Kodupere ja
toetavad ka kohalikud ettevõtjad: Arke Lihatööstus AS, Mini Hiire Ärid OÜ, Jussi
Kaubandus OÜ, Moontec OÜ ja Kanepi Aiand OÜ. Perepäeva raames toimub
sel aastal ka Kanepi rammumehe võistlus.
Nagu ikka, toimub jõukatsumine meeste,
naiste ja laste kategooriates. Kõigil kohalikel rammumeestel tasuks kindlasti perepäevale kohale tulla.
23. juuni hommikul heiskame Võidupüha puhul sinimustvalge Kanepi Vabadussõja ausamba juures ja õhtul kell 21.00
süütame Jõksi laululava juures traditsiooni-

liselt jaanitule ning toimub Jaanisimman,
kus tantsumuusikat teeb ansambel Säde.
Jaanisöögid-joogid Praepoiss OÜ Karoliina
kohvikult. Sissepääs tasuta. Tulge jalga keerutama ja sõnajalaõit otsima!
30. juunil kell 12.00- 18.00 pakub põnevat uudistamist Kanepi Seltsimajas toimuv Krokodillide ja reptiilide näitus. Pileti
hinnad: täiskasvanutele 6 ja lastele 4 eurot.
19. juuli päeval on Rahvusvahelise pillipeo Harmoonika 2013 raames oodata esinema lõõtsamängijaid Kanepi aleviku pargis.
28. Juulil kell 13.00 toimub Kanepi valla pensionäride suvepidu Kanepi seltsimaja juures. Kõik Kanepi valla pensionärid
on oodatud, osavõtt tasuta. Transpordi vajadusest andke teada 15. juuliks telefonil:
58163636.
Augusti 2. nädalavahetusel leiab Kanepi seltsimajas ja ka Varbuse muusikamõisas
aset pärandiaasta kontsert, kus laulavad Kanepi segakoor, Tallinna Rotary klubi segakoor ja pärandiaasta saadikuna Ivo Linna.
Täpsem info enne sündmuste toimumist
ikka Kanepi seltsimaja kodulehel, Kanepi
valla kodulehel, Kanepi vallamajas, Kanepi
seltsimajas, kaupluste infotahvlitel ja Kanepi bussijaamas.
Kõik Kanepi valla inimesed ja suvised
külalised on oodatud aktiivselt osalema kohalikel sündmustel!
Marju Jalas

Aksel Mark 100

Omaaegsed Kanepi kihelkonnakooli koolikaaslastest kolm eakaaslast ületasid rõõmuga 100.
eluaasta piiri. Neist meile hästi
tuntud koduloolane Gustav Lind
(1899-2000), kes veel 91-aastasena pidas kõne meie kihelkonnapäeval, elas 101-aastaseks.
Tema mälestustest on pojapoeg ilmutanud raamatu. Hilda Sisask-Müürseppa
õnnitleti eelmises ajalehes vanima Kanepi elanikuna sajandi piiri ületamisel. Juunikuu 20.päeval tähistab 100. juubelit
tema klassivend Aksel Mark Uppsalas.
Kõik, mis on seotud tema kodukandiga, pakub talle tänaseni suurt huvi. Kanepi teatajat loevad talle ette tütred Tiina
ja Mai, aga kui nad on silmapiirilt kadunud, võtab ta ise luubi kätte ja hoiab
ajakirjaniku mõnutundega ajalehte veel
käes, vaatab luubiga kõik veel kord üle.
Kümme aastat tagasi ei jätnud ta reageerimata ühelegi Kanepi kohta ilmunud
trükisele, retsenseerides neid Rootsi eesti
Päevalehe veergudel. Eestikeelse „Teataja“
peatoimetajana leidis ta alati midagi oma
kodukandist kirja panna, ka lustakaid lugusid. Hiljem ilmus „Maalehes“ tema piibujutte.
Kanepis õppides olid vennad Margad
agarad karskusringi „Päästja“ asutajad. Aksel on märkinud, et tema „karjääri“ tipphetk
oli Võru gümnaasiumis karskusühingu esimeheks valimine ja pärast lõpetamist Tartus
Ülikoolis üliõpilaste karskusühenduse esimehena. Vennad Heinrich ja Aksel Mark
lõpetasid Kanepi kõrgema algkooli 1926.
aastal, sügiseks olid nende moonakotid juba Võrus. Vanem Vend Heinrich (tuleva-

Aksel Mark Foto: erakogu
ne viimane Eesti eksiilvalitsuse peaminister
presidendi ülesannetes) valis Õpetajate Seminari, viis õpingud lõpule Tartu seminaris.
Aga Aksel (hilisem õpetatud agronoom ja
eksiilvalitsuse siseminister ja ajakirjanik) jäi
truuks Võrule ja sai Poeglaste Gümnaasiumist saanud Ühisgümnaasiumi õpilaseks.
Aksel Mark meenutas üht seika Võrust aastal 1931. „Olime just kirjutanud gümnaasiumi viimase klassi riikliku eksamitöö saksa
keeles. Mai viimaste päevade kevadilm, täis
päikest ja õitsemist meelitas koolist poppi tegema. Neli poissi otsustasime teha jalgrattasõidu Suurele Munamäele. Mihkel Veske järgi:
„Ööbiku org, Rõuge, Munamägi. Kõik nüüd
ilus, õnnes elab. Kevade, su imeilu ajab hõiskama...“ Järgmisel päeval esimesel tunnil tuli
klassi koolijuhataja Juhan Koemets. Tal oli

juba teada meie eelmise päeva seiklused. Noomis, tuletas meelde, et veel allume kooli korrale. Oleks meile kasulik, kui ei unustaks korda
ka edasises elus. Ja siis ta astus klassist lahkuma. Oli juba ukse avanud, kui pööras ümber
ja ütles: „Kui mina oleks olnud abituriendi
eas, siis oleks teid eile nelja jalgratturi asemel
viis.“ Johan Koemets oli sündinud pedagoog.““
Koos Aksel Margiga tervitame Kanepi
Gümnaasiumi abituriente, soovime, et neil
kõik hästi korda läheks ja samalaadseid kiusatusi enne lõpusirget ei tekiks. Samuti jätke
meelde, et kõige kaunim paik maailmas
on oma kodupaik! Minge ja lennake kõrgelt, aga tulge ikka ka koju tagasi! Sajane
juubilar, Aksel Mark, võta vastu kodukandi parimad tervitused ja õnnesoovid.
Milvi Hirvlaane
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Kanepi Gümnaasiumi 12. ja 9. klassi lõpetasid:
12. klassi lõpetajad
1. Hallap Tailo
2. Hiop Jane
3. Hõim Kadi
4. Jänes Kadi
5. Kivirand Gerald
6. Lail Mattias
7. Laine Kärt
8. Leht Helene
9. Lilleoja Tõnis
10. Linder Kairit
11. London Karita
12. Ohna Henet
13. Otsus Siim
14. Paap Mailis
15. Sikk Henri
16. Tamm Lisanne
17. Tõnisson Marta Eliise
18. Veskemaa Kersti
19. Väronen Maria
Klassijuhataja Lilian Leib

9. klassi lõpetajad
1. Hallop Marten
2. Jalas Linda
3. Kahar Mark
4. Kaleva Birgit
5. Kattai Kaisa
6. Kõrvel Mariscalle
7. Küppar Marko
8. Laine Rivo
9. Lattik Mairo
10. Leosk Mark Paul
11. Lukats Mihkel
12. Pukk Gaidar
13. Pärna Egert
14. Roos Christelle
15. Tagel Kerli
16. Veski Viivika
Klassijuhataja Külli Pettai

Ekskursioon Viru jalaväepataljoni ja Viru vanglasse
Kevadel toimus seoses Riigikaitse
tunniga ekskursioon Ida-Virumaale.
Väljasõit toimus Kanepi Gümnaasiumi
hoovilt hommikul kell 7, seega pidime üpris
vara tõusma, aga sellest polnud midagi hullu, sest vähemalt koolist oli päev vaba ning
ekskursioon tasus ennast väga ära. Kaasa tuli meiega Kanepist Rita Ziugand, kellele sai
vajadusel bussi teisest otsast helistada-näiteks,
kui oli vaja öelda bussijuhile, et ta raadio
mängima paneks. Kuna meie klass on üsna
väike-kaasa tuli ekskursioonile 11 õpilast, siis
võtsime endaga kaasa ka veel Alatskivi ning
Kallaste keskkooli õpilased, kellel on samuti
õppekavas riigikaitse tunnid.
Viru jalaväepataljoni jõudsime enne ühtteist, aga kuna tutvumine pataljoniga pidi
hakkama alates kella üheteistkümnest, läksime Jõhvi kaubanduskeskusi külastama. Bussi
kogunesime kella 10.45-ks ning sõitsime pataljoni tagasi. Meie ekskursiooni giidiks oli
kapten. Ta oli väga sõbralik ning rääkis meile väga põnevalt tänapäevasest ajateenistusest. Kõigepealt läksime vaatama relvi, mida
tutvustasid meile aega teenivad noormehed.
Kahjuks eriti palju siseruume me ei näinud,
sest ajateenijad olid alles jõudnud õppustelt
metsas, kus nad olid olnud esmaspäevast kuni reedeni. Paraku jäi Viru jalaväepataljonist
üsna armetu mulje võrreldes näiteks Võru
Kuperjanoviga, kuid head meelt valmistab
see, et varsti hakkab seal renoveerimine. Ajateenijad tutvustasid samuti relvi väga põnevalt ning viskasid samuti nalja. Hiljem nägime ka samas pataljonis aega teenivat Kanepi
noormeest Tanel Hiirt.
Peale seda, kui relvad said tutvustatud,
läksime õppeklassi, kus kapten rääkis meile lähemalt Viru Jalaväepataljonist ning selle ajaloost. Saime teada, et pataljon asutati 6.
detsembril 1917. aastal ning taasasutamine
toimus 22. juulil 1992. aastal. Viru jalaväepataljoni embleemil on kasutatud sama sümboolikat, mis lipul-kotkas mõõgaga. Kapten
rääkis meile ka, et tänapäeva noormehed
on üsna nõrgad ning kes sporti teinud eelnevalt ei ole, sellel on esialgu kindlasti väga
raske. On esinenud ka juhtumeid, kus ajateenija on esimesel nädalal helistanud emale,
kes on omakorda helistanud pataljoni ning
uurinud, mis toimub. See pani mind väga
imestama ning mõtlema, et mis küll arvutid
ning tehnoloogia kiire areng inimestega teinud on. Kapten seletas meile ka sellest, kuidas jaguneb väljaõppetsükkel: 8 kuud kestev
õppus algab sügisel, kuid 11 kuud kestev väljaõppetsükkel algab suvel, kuid sellel on väga
suur eelis-11 kuud aega teenivad noormehed
saavad juhtivkoosseisu ning neil on saada endale mitmete kategooriate autojuhiload.
Peale väikest tutvustust ning esitlust läksime sööma. Saime süüa sõdurite lõunat,
mis koosnes tatrapudrust, supist, kartulisalatist ning magustoidust, milleks olid
pannkoogid kohupiimaga. Peab tõdema,
et minu jaoks oli sealne söök palju maitsvam kui näiteks meie koolis. Kui kõikidel
oli söödud, saigi meie ekskursioon jalaväe-

pataljonis läbi. Tänasime meie giidist kaptenit, kellele meie kooli poolt andsime ka
Kanepi gümnaasiumi tassi ning Kanepi valla raamatu.
Edasi oli päevakorras Viru vangla külastamine. Viru vanglasse jõudes soovitati meil juba eelnevalt kõik asjad bussi jätta
ning mitte midagi kaasa võtta, et kiiremini
läheks. Meile kõikidele anti vanglas külastajate sildid ning läbisime turvakontrolli, kus
pidime kõik üleriided seljast ära võtma ning
läbima kontrolli, kus nähti, ega meil terariistu ega muud keelatut taskutesse ei ole
peidetud. See protseduur käis kolmekaupa
ning võttis üsna kaua aega. Kui kõik olid
turvakontrolli läbinud, võis ekskursioon
alata. Meie giidideks vanglas olid kaks meest
vangla personalist, kes rääkisid oma tööst
ning vangla elust-olust väga põnevalt, kusjuures üks nendest oli grupi eesotsas ning
teine tagaotsas ja seda selleks, et igast uksest
sai läbi spetsiaalse kaardiga. Sel viisil liikudes välditi grupiliikmete mahajäämist. Vange meile ei näidatud – nägime kaugelt ainult kolme tööd tegevat kinnipeetavat, keda
loomulikult jälgis valvur, ning päris lähedalt
nägime ka vangi, keda valvur viis teisele korrusele. Trelle enne lahti ei tehtud, kui ta oli
kinnipeetavaga silmapiirilt kadunud. Meile
näidati vangide ruume, kus kinnipeetavad
said kohtuda lähedastega lühiajaliselt. Nägime ka pikaajaliseks kohtumiseks loodud
ruume. Pikaajaline kohtumine tähendab
seda, et lähedane saab tulla kinnipeetavale
külla ööseks. Nendes ruumides oli voodi,
dušinurk või vann ning kööginurk. Vastavalt sellele, millise toa kinnipeetava lähedane ostab, kujuneb ööbimise hind. Kinnipeetavat saab niiviisi külastada kolm korda
poole aasta jooksul. Meile näidati ka vangidele mõeldud kirikut, mis oli väga ilus.
Vangla üritab võimaldada igale usule vastavalt ka oma kirikuesindaja ehk pastori.
Vanglas asus ka suur ristimisvann. Veel näidati meile saali, kus kinnipeetavad saavad
oma aega sisustada korv- või võrkpalliga.
Uurisin, kui palju noori nende vanglas on,
ning selgus, et neid on umbes 30 ringis, mis
on tegelikult üsna suur arv. Vangla personali
kaks ametnikku näitasid meile ka töötajatele mõeldud väga ilusat jõusaali, mida saavad
vanglas töötavad inimesed tasuta kasutada
ja kui tööaeg võimaldab, siis ka enda tööajal. Olgu lisatud, et need teenused on töötajatele tasuta. Üks giididest rääkis ka seda, et
majanduskriis nende palkasid ei puudutanud ning vanglaametnikuks on väga kasulik
õppida. Lõpetasime oma ekskursiooni väljas, kus saime veel teada, et iga kinnipeetav
saab olla päevas õues tund aega. See on tema
enda asi, kas ta seda ka kasutab.
Kokkuvõtteks võib selle ekskursiooni kohta öelda ainult kiidusõnu. Õppekäik nii pataljonis kui ka vanglas oli väga põnev ning
kohati oli isegi kahju, et vanglaekskursioon
nii lühikene oli, aga elamuse ja ülevaate sai
sellest ikkagi. Igatahes oli see üks huvitavamaid õppereise.
Tuuli Muistna
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SUVESÜNDMUSED KANEPI VALLAS
30. juuni kell 12.00-18.00 – Krokodillide ja reptiilide näitus Kanepi Seltsimajas. Pileti hinnad: täiskasvanutele 6
ja lastele 4 eurot.
7. juuli – Kirbuturg Kanepis
13. juuli kell 22.00 – SUVESIMMAN
Laululaval ansambel PARVEPOISID
Tule koos sõpradega suveõhtut veetma!
19. juuli päeval – Kanepi alevikus pargis esinevad lõõtsamängijad rahvusvaheliselt pillipeolt Harmoonika 2013
Kl 18.00 – Kooraste mõisas lõõtspillimängijad ülar kõrge, ere rekker, aivar
teppo jt.
20. juuli – Kooraste mõisas kl 11 – Kanepi valla suvine spordipäev. Oodatud
kõik asutused, pered, MTÜ-d, ettevõtted. Võiskonnas 4 liiget. Võisteldak-

se rahvuslikel aladel. Pärast võistlusi
Kooraste järve jooks, õhtul kontsert,
esinevad Kärt Tommingas ja Urmas
Lattikas, saksofonil Eliise Elfenbein.
Osavõtt tasuta, ettevõtetelt ja firmadelt oodatud panuseid auhinnafondi.
20. juulil kell 20.00 – SOODOMA KÜLAPÄEV
Tantsuks mängib ans.Vildist Kübar
Lustlikud sportmängud kogu perele
Kõik on oodatud!
Info Sirje Kongo7973303
MTÜ PÄRI SELTS
28. juuli kell 13.00 – Kanepi valla pensionäride suvepidu Kanepi Seltsimaja
juures. Etteasted kohalikelt ja külalistelt. Osavõtt tasuta.
11. august – Kirbuturg Kanepis
8. september – Kirbuturg Kanepis

ÕNNITLEME!
JUULI
22.07 Leida Jakobson
17.07 Koidula Viiding
26.07 Heida Uibo
24.07 Loreida Hurt
03.07 Karl Sisask
11.07 Erich Lõhmus
12.07 Helju Normet
16.07 Herta Tamm
01.07 Nikolai Paisnik
25.07 Asta Õigus
14.07 Vello Kivi
15.07 Hilda-Armilde
Reitkam
20.07 Helmi Mõistus
21.07 Valdur Lilleoja
25.07 Madis Pärtel
30.07 Neidi Palosson

AUGUST
07.08 Evi Lepik
13.08 Erika Sisask
26.08 Valve Leis
03.08 Ilse Kõiv
31.08 Laine Suvi
23.08 Maimu Mäesalu
31.08 Leo Lõhmus
07.08 Tiiu Kool
07.08 Virve Torop
11.08 Helvi Braks
07.08 Velda Pedras
02.08 Aili Lõhmus
07.08 Anne Kivi
13.08 Tiiu-Reet
Tschuchna

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
Emma Karoliine Jõgis Hino küla
Sandra Pähn Sõreste küla
Eliise Dorbek Soodoma küla
Risto Sepping Kanepi alevik
Elisabeth Hindrimä Kanepi alevik

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

Õnnitleme vanemaid!

Tammiku Pubi avatud
E - L 11.00 – 17.30
P - suletud
Pakume ka cateringteenust, tel 520 1139

MÄLESTAME
Müüa korralike kasutatud malmkaminaid norrast. Kaminad
on terved, puhastatud, kuumakindla värviga värvitud, toodetud 1910-30. a 1. Ümar krooniga H180/L35, suitsutoru 13 cm,
maast toru tsentrini 111 cm, puud 30 cm, sees kivivooder. H
470e 2. Ümar krooniga H160/L30, suitsutoru 13 cm, maast toru tsentrini 105 cm, puud 30 cm, kolde uks klaasist. H 450e 3.
Kamin kaanega 120/30/30, suitsutoru 12 cm, maast toru tsentrini 77 cm, kaane all pliidirõngad söögi tegemiseks, puud 30 cm,
sees kivivooder, ilusad ornamendid (kalamotiivid). H 250e. Vajadusel saadan pilte meilile. Info: 51914845, priitsamuel@hot.ee

Kanepi
Teataja

Metsakeskus.ee

Ostame kasvavat metsa, põllumaad
ja metsakinnistuid hinnaga
kuni 10 000 eurot/ha.
Kinnistud võivad olla tehtud raietega
või asetseda piiranguvööndis.
Tel: 56 111 900

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

Paul Kalinin
28.06.1945-28.03.2013
Adele Hoole
06.01.1915 – 05.04.2013
Ants Pokk
16.04.1944- 29.04.2013
Rein Niidumaa
24.03.1953 – 28.04.2013

Ahto Uibo
03.11.1960 – 17.04.2013
Silvia Suvi
25.02.1930 – 24.04.2013
Heldur Lill
08.04.1945- 02.05.2013
Sirje Lukka
20.02.1951 – 18.05.2013

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

Veera Põder
17.11.1915- 13.05.2013
Kaja Kirsipuu
27.08.1919- 07.06.2013

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

