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20.oktoober Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised
TARKU VALIKUID!

Vaidu Vidil. Foto: Tiina Villako

Rohkem kui aasta tagasi Kanepi vallavolikogus toimunud terav lõhenemine
tekitas juriidilise rägastiku, kus muutmistuhinas unustati vaadata kohalike omavalitsuste seadlusandlust, mis
lõpptulemusena viis volikogu tunnistamiseni tegutsemisvõimetuks.
Pea 20 aastat oli valla elu tiksunud rahulikus
mugavustsoonis, nüüd äkki oldi terve vabariigi terase pilgu all. Selgus, et Kanepi pole ainuke omavalitsus, kus asjad juriidiliselt vaieldavad.
Märtsis kogunenud varuliikmetest volikogu tegeleski alguses kiirete probleemide menetlemisega.
Uued inimesed, kellel varem polnud omavalitsustöö kogemust, said kiiduväärselt hakkama.
Otsuseid vastu võttes on vaja silmas pidada nende mõju tänasel päeval, aga ka pikemas perspektiivis. See volikogu koosseis jõudiski tegelda põhiliselt jooksvate küsimustega, täpsemate sotsiaalsete
ja majanduslike analüüside puudumine vallas ei
võimaldanud teha tõsiseid tulevikku ulatuvaid otsuseid. On aga selge, et täna me võitleme probleemidega, mida oleks tulnud põhjalikult käsitleda
juba kümmekond aastat tagasi.
Näiteks Kanepi Gümnaasiumi olukord, laste vähesus lähiaastatel. Gümnaasiumi sulgemine
tooks kaasa valusa ahelreaktsiooni kogu valla edasisele jätkusuutlikkusele. Haridus on kallis, selle
võimalik taastamine tulevikus kümneid kordi kulukam. Loodame, et uuel volikogul jätkub selles
osas tarkust.
Valla elanikkond vananeb, järjest rohkem
tööealisi kolib linnadesse või hoopis välismaale.
Vallal puudub kahjuks siiani nägemus, kuidas seda probleemi leevendada. 100 aasta eest tuldi Kanepi kihelkonna kaugematest nurkadest ka jalgsi
Kanepisse laulukoori proovi või kirikusse.

Täna me elame teises maailmas. Vajame iga
päev teenuseid, mis paljudele valla ääreala elanikele ei ole lihtsal moel kättesaadavad. Haldusreformist on palju juttu olnud. Kanepi patrioodina ma
sooviksin, et Kanepi jääks keskuseks ega ei muutuks mõne teise piirkonna osaks.
Vallasisene ääremaastumine on aga juba täna
teravaks probleemiks. Uskumatu on lugu, et kunagise külanõukogu territooriumil tegutsenud
Kanepi ja Kalevi kolhoosid oma vaimsusega siiamaani rivaalitsevad. Praegune volikogu tegeles põgusalt paralleelstruktuuride küsimusega.
Nappide ja järjest vähenevate rahaliste ressurssidega on ilmselge, et midagi tuleb kuskilt kokku
tõmmata. Ka meie volikogu võttis raske südamega vastu mitmeid koondamisotsuseid. Loodan, et
need inimesed saavad olukorrast üle.
Enamus valla eelarve kuludest on riigi seadustega määratud. See 15-20 protsenti, mida volikogu
käsutab, ei lase liiga suurelt mõelda. Selle eest saabki, nagu vanasti öeldi, igaleühele mittemidagi. Seega on oluline prioriteetide täpne läbimõtlemine.
Mõne aasta eest vallas tekkinud kodanikuliikumine « Kanepi Köis » on lahendus kogukonna
probleemide teadvustamisel, millega peab arvestama nii vallavalitsus kui ka volikogu.
Tulemas on kohalike omavalitsuste valimised.
Silver Meikar on öelnud et ikka valitakse neid,
keda ammu teatakse, kes poisikesena kividega ei
pildunud ja maha ei sülitanud. Tänases keerulises
ellujäämiseksperimendis jääb lihtsalt ilus olemisest
väheseks.
Aeg nõuab professionaalsust !
Soovin kõigile valijatele tarku valikuid !
Lugupidamisega
Vaidu Vidil
Kanepi vallavolikogu esimees

Mis tehtud ja mis teoksil
Kanepi vallas?

I

lusad ilmad on võimaldanud
hoolega välitöid teha. Valmis on
saanud Põlgaste asula vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitus.

Praegu käib dokumentide ettevalmistamine lõpparuande esitamiseks ja
lõpliku rahastuse saamiseks.Projekti
toetab SA Keskkonnainvesteeringute
Keskus Keskkonnaprogrammist.Töid
teostas OÜ Aigren.
Sügisel saab veel tehtud Kanepi peatänava Weizenbergi 49-63 majade kanalisatsioonitrasside uuendamine ja
Niidu tänava osalise veetrassi uuendamine.
Põlgastes jõudis lõpule 4toalise sotsiaalkorteri remont. Samas alustatakse
töid Põlgaste Kultuurimaja evakutsioonitreppide ehitamiseks.
Soodoma külakeskusesse on paigaldatud projektirahastuse saanud köögimööbel javalmis on saanud väikese laululava katus ning välisvalgustus.
Kanepi vallavalitsus on algatanud
riigihanke valla teede talihoolduseks 3
aastaks. Kanepi valla territoorium on
jagatud kaheksaks hooldepiirkonnaks.
Kõigil huvitatutel teha kindlasti pakkumised.
Selle aasta meeldiv sügis kutsub inimesi tubadest välja. Oktoober toob
kaasa ka uued valimised. Soovin Kanepi valla rahvale mõistlikke valikuid ja
tulge tingimata valima!
Urmas Hallap
Kanepi vallavanem

KANEPI LASTEAIA MAJA SAI 30 AASTASEKS
See oli 1.september 1983, kui esmakordselt avati Kanepis uus majanditevaheline lasteaed „Rõõmutare“.
Lapsi toodi uude majja nii Kanepi, Kalevi, Saverna kui ka Valgjärve kolhoosidest. Majas töötas 6
rühma: 4 aiarühma ja 2 sõimerühma. Oli avatud
ööpäevarühm. Olude ja aegade muutudes jäi lapsi vähemaks, muutus lasteaia tegevuspiirkond ning
kadus nimi „Rõõmutare“.
Praegu samas majas olev Kanepi Lasteaed kuulub

Kanepi vallale ning töötab 3 rühmaga: 2 aiarühma
ja 1 sõimerühm. Laste heaks on majas 18 inimest,
osad neist on siin töötanud algusest peale. Nii võime
uhkelt öelda, et meie tublid õpetajad Ly Pähn ja Tiina Kukk, õpetaja abi Virve Leosk ja kokk Lea Länik
on meie maja tugisambad. Nad on näinud maja uue
ja värskena, märganud lagunemist, elanud üle renoveerimised – muudatused ja jätkavad praegu aktiivsete ja tublide töötajatena. Kanepi inimestele tuntud
lasteaia maja on selle ajaga väga palju muutunud,

Pidupäev lasteaia majas Fotod: Riina Reest

kuid töö ja lapsed on endiselt armsad ja kallid. Kuigi
jah, selles hoones töötab praegu lisaks lasteaiale veel
2 juuksurit, raamatukogu ja noortekeskus. See on
suur maja, kuhu mahub palju, kuid kõige tähtsamad on siiski siin olevad lapsed.
Nii tähistasime 20.septembril lasteaia maja
30-ndat sünnipäeva. Nagu sünnipäeval ikka, oli veidi pidulikkust, külalisi, tralli ja loomulikult pidupäeva tort. Lapsed kuulasid sel päeval vallavanema
õnnitlusi ja majandusnõuniku ilusat pillilugu ning

lasteaiale koostatud laulu ning õpetajate esitatud
näidendit „Jussikese seitse sõpra“. Üheskoos lauldi,
tantsiti, mängiti ja söödi suurt torti. Lastele oli väga
tore ja huvitav päev.
Lasteaed ise on Kanepis olnud juba palju-palju
kauem. Esimene lasteaia rühm avati aastal 1946, nii
et tulemas on Kanepi lasteaia suur juubel. Seniks aga
ootame ikka oma majja palju häid ja toredaid lapsi
ning aktiivseid lapsevanemaid.

Riina Reest, lasteaia juhataja
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Kanepi vald
KANDIDAATIDE KOONDNIMEKIRI
VALIMISRINGKOND NR 1
Erakond Isamaa ja
Res Publica Liit
nr 101 VAIKE MEESAK
nr 102 URMAS KIVIRAND
nr 103 KALEV LINDAL
nr 104 MERIKE LUTS
nr 105 KALMER LINA
nr 106 TARMO TRAAGEL
nr 107 AVO PLATO
nr 108 MIKK TAGEL
nr 109 MARKO KELNER
Eesti Reformierakond
nr 110 URMAS HALLAP
nr 111 EDA HEINASTE
nr 112 EVE HIOP
nr 113 ARVO JÄÄ
nr 114 MARTTI KALEVA
nr 115 PRIIT KASK
nr 116 SIRJE KONGO
nr 117 MAREK KRUUSLA
nr 118 JANIS KUKK
nr 119 PIRET KURUSK
nr 120 JAAK KÕIV
nr 121 ÜLAR KÕRGE
nr 122 MARGIT LAIL
nr 123 KÄT MÕTTUS
nr 124 JANIS PURU
nr 125 TIIT RAMMUL
nr 126 RAIN REKKER
nr 127 SIGMAR SAAG
nr 128 ALGIS SUURKIVI
nr 129 VAHUR TOHVER
nr 130 MAIVE TOROP
Eesti Keskerakond
nr 131 AIVAR LUTS
nr 132 ARNO KAKK
nr 133 MARI RÜÜTLI
nr 134 AVO KRUUSLA
nr 135 ARGO ZOLUDEV
nr 136 IMBI REGO
nr 137 AAVO MAAT
nr 138 KOIDU OTSAR
nr 139 MARJU JALAS
nr 140 ALLAN ALLAS
nr 141 MARE OJA
nr 142 MEINHARD ALJES
nr 143 MARGUS VESKEMAA
nr 144 OLEV PÄRNA
nr 145 STEVEN KONGO
nr 146 ENN RUUSMAA
nr 147 KATRE NEISSAAR
nr 148 TOOMAS KORELA
nr 149 MOONIKA FILATOV
nr 150 HELJU KÜPPAR
nr 151 UUNO VERREV
nr 152 DIANA PATRAEL
nr 153 HEILO JÄRV
Väljavõte kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadusest
§ 56. Valimistulemuste kindlakstegemine ühe valimisringkonnaga kohaliku omavalitsuse üksuses
[RT I 2008, 53, 293 - jõust.
17.12.2008]
(1) Valimisringkonna kohta arvutatakse lihtkvoot, mis saadakse
valimisringkonnas antud kehtivate häälte arvu jagamisel selle ringkonna mandaatide arvuga.
[RT I 2008, 53, 293 - jõust.
17.12.2008]
(2) Valituks osutub kandidaat,
kellele antud häälte arv ületab
lihtkvoodi või on sellega võrdne.
(3) Valimisringkonnas lihtkvoodi alusel jaotamata jäänud mandaadid jaotatakse nimekirjamandaatidena nende erakondade ja
valimisliitude vahel, kelle kandi-

daadid kogusid vastavas vallas või
linnas kokku vähemalt 5 protsenti häältest.
(4) Nimekirjamandaatide jaotamiseks reastatakse kandidaadid ringkonnanimekirjas vastavalt igaühele antud häälte
arvule.
Kui vähemalt kahele kandidaadile on antud võrdne arv hääli, reastatakse ettepoole kandidaat, kes paiknes nimekirjas
tagapool. Sama erakonna või
valimisliidu ringkonnanimekirjas
olevate kandidaatide hääled liidetakse.
[RT I 2008, 53, 293 - jõust.
17.12.2008]
(5) Nimekirjamandaadid jaotatakse d’Hondti jagajate meetodil
jagajate jadadega 1, 2, 3, 4 jne.
Seejuures jäetakse iga erakonna
või valimisliidu võrdlusarvude
arvutamisel vahele nii mitu jada
esimest elementi, kui mitu mandaati sai erakond või valimisliit
vastavas valimisringkonnas lihtkvoodi alusel. Kui vähemalt kahe
erakonna või valimisliidu võrdlusarvud on võrdsed, saab mandaadi erakond või valimisliit, kelle
kandidaadid paiknesid valimisringkonna kandidaatide koondnimekirjas tagapool.
[RT I 2008, 53, 293 - jõust.
17.12.2008]
(6) Ümberreastatud kandidaatidega ringkonnanimekirjas (lõige
4) saab nimekirjamandaadi kandidaat, kes on selles nimekirjas
eespool. Mandaatide jaotamisel
jäetakse vahele need kandidaadid,
kes osutusid valituks lihtkvoodi
alusel.
(7) Erakond või valimisliit ei või
saada rohkem mandaate, kui on
tema ringkonnanimekirjas kandidaate.
(8) Kui erakonna või valimisliidu
kandidaat sureb pärast eelhääletamise algust, jäävad temale antud
hääled sellele erakonnale või valimisliidule. Kui üksikkandidaat
sureb pärast eelhääletamise algust,
siis temale antud hääli valimistulemuste kindlakstegemisel ei arvestata.
(9) Kui valimisringkonna kandidaatide koondnimekirjas on ainult üksikkandidaadid, osutuvad
valituks enim hääli saanud kandidaadid. Kui vähemalt kahele
kandidaadile on antud võrdne
arv hääli, osutub valituks kandidaat, kes paiknes valimisringkonna kandidaatide koondnimekirjas
tagapool.
(10) Kui pärast mandaatide jaotamist lihtkvoodi alusel ja nimekirjamandaatidena on osa mandaate jaotamata, osutub valituks
ülejäänud kandidaatidest enim
hääli saanu.
(11) Valimistulemuste kohta
koostab valla või linna valimiskomisjon protokolli, millele kirjutab alla komisjoni esimees. Protokolli märgitakse selle koostamise
kuupäev ja kellaaeg.
(12) Valimistulemused tehakse
valla või linna valimiskomisjonis
kindlaks avalikult.
[RT I 2005, 47, 387 - jõust.
18.09.2005]
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Kultuuri-ja spordinõunikuna alustas
Kanepi vallas tööd Kristel Kuslap
Kristel Kuslap on sündinud
1967.a. Hiiumaal, lõpetanud
1991.a. Tallinna Pedagoogikaülikooli kultuuritöötaja- näitejuhi
erialal.
Miks soovisid just Kanepisse tööle tulla?
Kanepi on minu jaoks hingelähedane
koht oma imelise looduse poolest. Elan
Ivastes, kuid meie talu on tegelikult metsa
sees. Ma mõistan hästi külakogukonna muresid, tunnen maainimese elu, tean mida
tähendab laste koolibussile saatmine ja et
oleks pood ja kool.
Kuidas on olnud Sinu erialane areng?
Minu elu on jooksnud meie 3 lapse ja
nende kasvamise järgi ja seetõttu olen palju teinud projektitööd, mis on paindlikuma ajagraafikuga. Olen olnud seotud
näiteks Keila kultuurimaja ja Tallinna Rahvusraamatukoguga, Tartu Jaani kirikuga,
olen pidanud kunstigaleriid ja korraldanud
rahvusvahelist kitarrifestivali ja kontserte
Eestimaa erinevais paigus, organiseerinud
lastele laagreid ning harinud töötuid. Mul
on oma raamatupidamisfirma ja talufirma
OÜ Garlic Polaris. Julgen öelda, et tunnen
kultuurivaldkonda mitme kandi pealt.

Kristel Kuslap Foto: Merike Luts

Sinu ametikohustuste hulka kuulub ka
sporditöö organiseerimine Kanepi vallas.
Nõunikuna võin öelda, et esmane on
idee ja siis tuleb leida võimalusi idee
teostamiseks. Kanepi asukoht on suurepärane. Tahan kasutada just kohalikku
ressurssi sporditegevuse arendamiseks,
näiteks loodusmatkad, rahvaspordiüritused, tervisesport ja leida projektitoetusi.
Mis on Sinu mõtted esimestel tööpäevadel?

Minu nägemus on seotud Kanepi kultuurilooga, kuidas avada seda turistile, kasutada ära lähedust Otepääga, et turisti tee
siit läbi läheks. Tahaks üles äratada külad
ja luua külaseltsid nagu tegutseb Hurmi ja
Kooraste. Lihtsalt peab üles leidma need
kultuurihinged ja tegutseda tahtjad. Oluline on rääkimine, kuulamine, suhtlemine,
koostöö.
Olen avalik teenistuja, seda ma tahangi teha, teenida kogukonda ja seda toetada
oma oskuste ja kogemuse kaudu.

Noorte ja vallajuhtide kohtumine
tekitas elava arutelu
Suve lõpus kohtusid noortekeskuses Kanepi valla noortevolikogu
ja noortekeskuse aktiivi liikmed,
praegune ja endine noortekeskuse juhataja, vallajuhtidest vallavanem, volikogu esimees ning
kultuuri-, haridus- ja noorsookomisjoni esinaine, et koos arutada
Kanepi valla noori puudutavate
murekohtade üle.
Ühe aruteluteemana kerkis üles huvihariduse olukord Kanepi vallas. Professionaalse
huvikooli puudumise tõttu käiakse näiteks
muusika- või kunstikoolis Põlvas, Võrus või
Tartus, mis on omakorda kulukas lapsevanemale. Alevist väljaspool elavatel noortel
on raske õhtuti ringitöödes osaleda, sest po-

le võimalust ühistranspordiga koju saada.
Ettepanekuna toodi välja, et ringijuhendajateks võiks kutsuda vanemaid noori ja lapsevanemaid, et kasutada ära Kanepis olevaid
oskajaid inimesi. Kahjuks pole aga pakkuda
motiveerivat ringijuhitasu.
Inimressursi puudus sõnastati probleemina ka noorsootöö üldisel korraldamisel.
Projektifonde raha taotlemiseks on, aga
üks noorsootöötaja ei jõua igapäevase keskusetöö kõrvalt väga palju projekte kirjutada. Nii ei saa korraldada ka suuremaid
ja rahvusvahelisi projekte ning ei jõuta viia
noortele mõeldud tegevusi suurematesse küladesse kohapeale. Aktiivsed noored
on tegevustega ülekoormatud, aga samas
ei jää aega rohkem tähelepanu nõudvate

riskinoortega tegelemiseks. Samuti leiti, et
noortevolikogu võiks vähemalt korra enne
iga volikogu istungit koos istuda ja vajadusel teha päevakorras olevate teemade kohta
volikogule ettepanekuid.
Kokkuvõttes nõustusid osalejad, et taolisi noorte ja vallajuhtide vahelisi kohtumisi
võiks korraldada regulaarselt ja tihedamini.
Nii oleks noored kursis vallaeluga ning ühise mõtetevahetuse tulemusena edeneks ka
koostöö.
Kohtumine toimus noortevolikogu projekti
„Tegusate noorte käes on tulevik“ raames, mida rahastas Eesti Noorteühenduse Liidu osaluskogude projektifond.

Mari Rüütli,
Kanepi valla noortevolikogu esimees

Kanepi Gümnaasiumi
koostööprojekt Saksamaaga
Kevadel 2013 algas Kanepi Gümnaasiumis koostööprojekt Saksamaa
Nordrhein-Westfaleni
liidumaa Wertheri linna gümnaasiumiga. Selle raames sõidab 18
kooliõpilast ja 4 õpetajat oktoobris 2013 Saksamaale ja Kanepis
võetakse külalisi vastu 2014.a.
kevadel.
Selle õppe-aasta alguses tuli Kanepi kooli
11.klassi Wertheri Gümnaasiumi õpilane Julian, kes soovib meil õppida 3 kuud. Juliani
suhtluskeeleks siin on inglise keel, mida ta väga
hästi valdab. Vestleb klassikaaslane Alo.
A: Sa oled juba teist nädalat Kanepi Gümnaasiumis. Milline on meie kooli esmamulje?
J: Teie kool meeldib mulle. Enamik teie tundidest on huvitavad, kuid vahepeal ma ei saa
midagi aru, kuna kõik räägivad eesti keeles.
Minu meelest on teie IT tehnika päris vinge
ja arenenud. Meie koolis sellist tehnikat ei ole.
Meil on projektorid ja arvutid uuemates ruumides, kuid puutetundlikke tahvleid mitte.
Sooviksin e-kooli sarnast süsteemi ka Saksamaal näha, sest minu arvates arendab ja pa-

randab see õpetajate, õpilaste ja lastevanemate
omavahelist suhtlust.
A: Kuidas Sind on õpilaste hulgas vastu võetud?
J: Alguses, nagu ikka, olin võõras ja ei juletud
väga suhelda. Nüüd on kõik kõige paremas
korras! Siinsete noorte inglise keele oskus on
parem, kui nad ise arvavad.
A: Kas Sa oled vahepeal eesti keelt ka jõudnud
õppida? Mida Sa oskad eesti keeles öelda?
J: „Tere hommikust“. Jah, mul on eesti keele
õpik inglise keele baasil. Nii et 3 kuu pärast
saan ma kindlasti rohkem eestlastest aru. Aga
hääldamine on minu jaoks raske. Saksa keeles pole ’õ’ tähte. See kõlab nagu ’ö’ ning ma
hääldan seda praegugi kui ’ö’. Üldiselt räägitakse pehmemalt võrreldes saksa keelega.
A: Kuidas laabus Sinu reis Eestisse?
J: Esiteks oli mul 8. septembril sünnipäev
ning kohe järgmisel päeval, sõitsin ma
Wertherist minema. Eestisse saabudes võttis Korelate pere mind suurepäraselt vastu,
me veetsime pisut aega Tallinnas ning külastasime vanalinna. Seejärel sõitsime Tartusse. Lõunakeskuse juures parklas nägin

lund, mis tundus mulle üpris veidrana.
A: Mida sa eesti toidust arvad? Kas sa koolilõunat sööd?
J: Mulle maitsevad enamus toidud, mida
mulle pakutakse. Kodus Saksamaal ma koolilõunat ei söö, siin aga küll ning eriti hindan
ma kooli magustoite.
A: Kuidas Sulle meie tunnid tunduvad? Saad
kõigest aru?
J: Siin õpitakse matemaatikat kiiremini kui
Saksamaal. Meil korratakse ühte tüüpi ülesannet vähemalt 5-10 korda. Vene keele tund
on ka raske, sest see on minu jaoks lisaks eesti
keelele teine täiesti uus võõrkeel.
A: Kui pikad teil koolipäevad on?
J: Tunnid algavad Wertheri Gümnaasiumis
kell 7:55 hommikul ning lõppevad vahemikus 13:05 kuni 15:25. Päeviti on kuskil 8 ainetundi, lisaks veel kolmveerand tundi söögivahetundi.
A: Mis on olnud siiani kõige šokeerivam või
üllatavam asi sinu jaoks Eestis?
J: 100-kraadine saun Koidi vanaema juures!
A: Tänan väga vastamast!
J: Võta heaks! Kein Problem!
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Noortekeskus – mis, kus, kellele?
Noortekeskuse aktiivinoored
algatasid suvel ettevõtmisi,
millest sai osa nii Kihnu, Värska kui ka meie kohalik rahvas.
Traditsiooniline Kanepi valla Perepäev
toimus koostöös malevlaste, seltsimaja,
lapsevanemate ja päevajuhtide Helene
ja Maarja juhtimisel juba viiendat korda.
Liigutav oli näha igas vanuses pereliikmeid koos päeva nautimas.
Noortekeskustele suunatud ESF projekti toetusel viisid kolm noortegruppi suve jooksul läbi põnevaid tegevusi.
Ave-Kristiina algatusel korraldasid Kanepi ja Valgjärve ANK noored (Mirell,
Tarmo, Kaia, Mari-Liis, Martin, Sten,
Oliver ja Elmo) Kanepi ja Kihnu sõprusprojekti. Sellest, mida soovitas noortele Kihnu Virve ja millise esinemiskavaga astusid meie noored üles, loe lähemalt
Kanepi ANK veebilehelt.
Augustis korraldas Helene koos Tauri,
Keimo, Tauno ja Kaspariga kogukonna-

Kanepi valla V Perepäev. Kanepi ANK rahvatantsurühma noored
esinemas. Juhendaja Mari Rüütli Foto: Erle Pärgmäe

le võrkpalliturniiri. Hommikust õhtuni
kestunud rohkearvulisel turniiril osalesid
nii meie kohalikud kui ka naabervalla
noored. Traditsioonid on need, mis jäävad – aitäh endistele aktiiviliikmete toetuse ja osalemise eest! Viimane, Helena

ja Maarja juhitud, NAF projekt toimus
koostöös Värska noortekeskusega. Tantsuline suvekool „Vabad ja vallatud“ andis tantsuhuvilistele noortele võimaluse
õppida professionaalsete treenerite (Ester, Triinu, Arif) juhendamisel erinevaid
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tantsustiile. Nagu igal suvel, osalesime
selgi korral EANK suvekoolis koos teiste
noortega üle Eesti. Meie Efect šõutantsijatele (Mari, Helena, Maarja, Doris, Mari-Liis, Deivi, Kaia) suur kniks ja kummardus. Nemad olid bändi The Sun üks
soojendustruppidest.
Suvest on saanud sügis ja jätkuvad
koostööüritused teiste asutustega, alustavad tegevust uued ja endised huviringid.
Ole kursis meie tegemistega, tule osalema kasvõi kogu perega. Ootame Sind
rõõmuga Kanepis ja Põlgaste noortetoas!
Erilised tänud kõigile noortele, vabatahtlikele, ringijuhendajatele, lapsevanematele, praktikantidele, koostööpartneritele – olete meile panustatud aja eest
ääretult olulised!

Erle Pärgmäe
Kanepi valla Avatud
Noortekeskuse juhataja
https://www.facebook.com/KanepiANK
http://kanepiank.ee/

KANEPI GÜMNAASIUMI SÜGISOLÜMPIA 2013
25.septembril toimus esmakordselt Kanepi Gümnaasiumis sügisolümpia. Kool loodab
sellega panna aluse uuele traditsioonile Kanepis.
Kõik toimus nagu olümpiamängudel
ikka, ainult minimalistlikumalt. Klassid olid jagatud mitte riikideks, vaid
Kanepi valla küladeks: Erastvere (1.kl.),
Kooraste (2.kl.), Piigandi (3.kl.), Kaagvere (4.kl.), Heisri (5.kl.), Karste (6.kl.),
Kaagna (7.kl.), Hurmi (8.kl.), Jõksi
(9.kl.), Põlgaste (10.kl.), Jõgehara (11.
kl.) ja Hino (12.kl.). Igast klassist oli valitud külavanem, kes kandis küla nimesilti. Olümpiamängude avarongkäigus
kandis kooli lippu abiturient Toomas
Runtal ja tõrvikut eelmise õppeaasta
kooli parim sportlane Marek Tamm.
Staadionile jõudes süüdati olümpiatuli
ning kuulutati esimesed Kanepi Gümnaasiumi Sügisolümpiamängud ava-

tuks. Avasõnad lausus kooli direktor
Merike Kaste.
Loeti ette olümpiavanne, mille andsid
kõik osalejad. Olümpiaalasid oli 12, nii
traditsioonilisi kui ka natuke ebatavalisi:
kuulitõuge, köievedu, suusatamine, kaarikusõit, kotijooks, lendavate taldrikute
viskamine olümpiarõngastesse, karkudega kõnd, naelte löömine pakku, kaugushüpe, 300 m jooks, inimkabe ja pakkude veeretamine.
Päeva lõpetas kultuuriprogramm
hoogsate line-tantsijatega.
Peale seda oligi aeg teha kokkuvõtteid
ning autasustada kõiki osavõtjaid. Iga
klass sai väikese magusa ampsu, mis sõbralikult ära jagati. Tänusõnad osalejatele
ja läbiviijatele lausus kehalise kasvatuse
õpetaja Maiken Keldu. Peale autasustamist kustutati olümpiatuli.

MAARJA LATTIK,
12.klassi õpilane, ÕE president

ga kõndimas. Meie tuumik on 5 naist,
kellega oleme osalenud 2 aastat ka
linnajooksudel: Tartus, Rakveres, Narvas, Pärnus, Tallinnas ja Türil. Peame
tänama oma valda , kes toetas meid
osalemismaksude tasumisega. Samuti
oli talvel väga hästi lahti hoitud meie
metsatee.
Olen loendanud inimesi, kes tegelevad enda tervise tugevdamiseks liikumisega ja sain neid kokku umbes 140.

Käesoleva aasta septembrikuus algasid õppetunnid
koolikohustuse täitmiseks
Erastvere Kodu noortele.
AS Hoolekandeteenuste Erastvere
Kodus pakutakse erihoolekandeteenuseid psüühilise erivajadusega inimestele. Pala kooli direktor otsis võimalust individuaalõppeks oma kooli
nimekirjas olevale õpilasele, kes vajab
abi hooldekodus. Koostöös Erastvere
hooldekodu ja Kanepi Gümnaasiumi juhtkonnaga leitigi võimalus õppetöö korraldamiseks. Selgus, et on
veelgi hoolealuseid, kes vajavad õpet
ja nii käivad Kanepi Gümnaasiumi
õpetajad Kristi Kahar ja Tiiu Leppikus Erastveres tavakooli õppekava
järgi õpetamas, Helje Kasesalu õpetab
oma õpilast toimetuleku õppekava
järgi. Õpetajad on esimese koolikuu
jooksul kogenud, et noored on õpihimulised ja andekad. Seda näitavad
kirjutisedki, mida saate alljärgnevalt
lugeda.

Naeratus
võib päästa
maailma

Rongkäik staadionile Foto: Aino Mõttus

Vaike Meesak: Liigu iga päev 5 kilomeetrit!
10 aastat terviseradadel
2003. a. aprillis südamenädalal
alustas väike seltskond Kanepi alevis kepikõnniga ja nii on see tervislik liikumine jätkunud regulaarselt
igal nädalal 2 korda. Raja pikkus on
7 km ja kõndijaid ei ole takistanud
ei tuuled, vihmad ega lumetuisud.
Tervisliku liikumise grupiga liitunuid on olnud mitmeid, näiteks isegi Põlgastest käisid neiud koos meie-

Erastvere
Tegusama Elu
Kodus käib
õppetöö

Perearstina on rõõm kohata auväärseid
ja tublisid eakama põlve esindajaid,
kes elus suuri muutusi läbi teinud, saavutanud normaalkaalu ning hea enesetunde pideva igapäevase liikumisega.
Tule kõndima: kui tunned, et ei taha teha seda üksi, ühine meiega, või
leia endale kaaslane - nõnda on rohkem stiimulit ja kohustust kodust välja minekuks. Esimese sammu tegemine on kõige raskem, kuid rahulolu ja

energiasööst peale treenimist on seda
väärt.Meie terviseklubi tegi ettepaneku korraldada igal aastal küladevahelised mängulised võistlused. Alguse
tegi Kooraste küla sel suvel Urmas Kiviranna edukal eestvedamisel. 2014.a.
suvel kutsub Kanepi alev kõiki külasid
osa saama rõõmust, energiast ja tegusast tervislikust liikumisest.

Terviseklubi eestvedaja perearst
Vaike Meesak

Kas oled kunagi mõelnud,
et üks pisike naeratus võib
päästa maailma, võib teha
selle jälle elamisväärseks?
Elu on vahest karm ja ebaõiglane, vahel on tunne, et terve maailm on sulle selja pööranud. Siis sa
arvad, et naeratamisel pole mõtet.
Aga kui sa nii arvad, siis oled unustanud kõik teised inimesed.
Samas oled sa unustanud, kui
hea tunde tegi sulle see, kui üks
oluline inimene sulle naeratas. Kas
muutis see su kurva enesetunde natuke paremaks? Jah, sest see tunne
jääb su sisse väga pikaks ajaks.
Elu on ilus, kuid vahel sa ei mõista seda, et sa pead elu enda jaoks
ilusaks muutma. Kas oled mõelnud, kuidas saad elu enda jaoks ilusaks muuta? Äkki sobib selleks üks
pisike naeratus?
Vahel tähendab naeratus palju
rohkem, kui välja paistab. See võib
tähendada rõõmu, õnne, hoolivust,
lohutust.
Kui sa oled tundnud naeratuse
mõju, siis usud ka sina kindlasti, et
naeratus võib päästa maailma.
Rosangeelika

Sotsiopaat
Kas kõlban Teiega vestlema?
Kuigi vastust juba tean.
Ma selleks mitte sobivat.
Mis Teile tähendan?
Mind väga raske mõista,
ma suisa peletav.
Kuhu ennast pista,
et Teid ei tülitaks?
Millal leian iseend?
Kas üldse leiangi?
Tundub nagu sütelkõnd,
et jõuda endani.
8.septembril Tallinna maratonil Fotod: Merike Luts

12.klassi tüdrukud Tallinna maratonil

SM (Sven-Mervin)

Kanepi Teataja
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85
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Evi Kattai

Juubilarid detsembris

Õhulend Fotod: erakogu

Põlgaste küla
Põlgastes oli suve lõpp seekord tõeline
motohuviliste paradiis.
17.augustil toimus Põlgaste motokross, organisaatoriks oli Toomas Liivamägi.
7.septembril toimus juba neljandat korda
rahva lemmiküritus, Sõreste mäkketõus.
Esimene sellelaadne üritus Sõrestes oli juba
2007.aastal. Seekordne üritus oli rahvarohke ja
mitme osavõtuklassiga: šouklass, unlimit, singel,
kärnatamine. Osalejaid oli kakskümmend, sealhulgas 2 hulljulget naishinge. Võitjad klasside kaupa:
šouklass:1)Kriss Jalas;2)Kristjan Rinne;3)Heilo
Järv
unlimit: 1)Riho Kolliste; 2)Billy Toomla;3)Raivo Raadik
singel: 1)Hannes Leidsalu 2)Billy Toomla 3)
Denny Tuvike kärnatamine: Birger Taal
Ka pealtvaatajatele olid korraldajad mõelnud:
lapsed tegid limonaadijooksu, naised siidrijooksu ja
meestele oli mõeldud õllekastijooks.
5. juubelihõngulist Sõreste mäkketõusu
plaanitakse suurejooneliselt korraldada tuleval
aastal.
Külaliikumine on Põlgastes samuti au sees, ja
külapäevad meeldivad just kohalikele väga. Omaalgatusliku I külapäeva korraldasid 24.augustil Lauri
küla elanikud. Raili Käsi eestvõtmisel tuldi kokku
tema koduõuele. Kohal olid kõik selle küla endised

ja praegused elanikud, kokku ligi 40 inimest.
Auväärt külaline oli selle küla kõige vanem elanik
Õie Tiisler.
Päeval korraldati mänge lastele ja võistlusi täiskasvanutele. Pillilugusid mängis oma küla pillimees
ja mesinik Meino Leis. Kõik tulijad olid kaasa võtnud head paremat lauale panemiseks ja nii kulges
külapäev mõnusas meeleolus.
Päeva tähtsaimaks momendiks oli külavanema
valimine. Selle tiitli koos austuse ja kohustusega sai
Sirlika Tagel, kes on noor ja haritud Lauriküla inimene ning muretseb kogu hingest küla hea käekäigu pärast.
Irina Kruusla

Tugevat tervist ja jõudu kõikidele sünnipäevalistele! Soovivad Kanepi vallavolikogu ja
vallavalitsus.
Sünnipäevalapsed alates 70.eluaastast,
kes ei soovi, et tema sünnipäevaõnnitlus
avaldatakse valla ajalehes Kanepi Teataja,
palume sellest teada anda vallavalitsuse
kantseleisse. Palume ka sünni-ja
surmateadete avaldamise keeldumisest
lähedastel teada anda vallavalitsuse
kantseleisse.

Vastsündinud vallakodanikud
Kevin Linder Heisri küla
Ketter Kuudeberg Jõksi küla

Õnnitleme vanemaid!
24 tundi Kanepi Seltsimajas

26. oktoobril toimuvad Kanepi Seltsimajas tegevused 24 tundi järjest. Osaleme üle-Eestilises projektis 24 tundi Eestimaa rahvamajas. Selle projektiga on ühinenud 150 rahvamaja üle terve Eesti. Kanepi Seltsimajas algab 24 tundi kestev kultuurimaraton Kanepi
Harrastusteatri vaimudetunniga, sellele järgneb öökino, hommikut
tervitame trummipõrina saatel võimlemisega.
Päeva jooksul jätkub tegevusi nii lastele kui täiskasvanutele, näiteks saab
osaleda mälumängus ja
erinevates töötubades.
Toimuvad ühistantsimised ja päeva lõpetab öölaulupidu. Enne sündmust ilmub ka täpsem päevakava. Kõik on teretulnud aktiivselt osalema!

Parim kärnataja

Üritused Kanepi Seltsimajas ja Põlgastes
Toimumisaeg

Sündmus

Toimumiskoht

26. oktoober kell 00.00-24.00

24 tundi Kanepi Seltsimajas

Kanepi Seltsimaja

02. november kell 17.00

Hingedepäeva teeõhtu
Kanepi Harrastusteatrilt
etendus „Peegel peeglis“

Kanepi Seltsimaja

8.november

Isadepäeva peoõhtu

Põlgaste kultuurimaja

10. november kell 13.00

Isadepäeva Perehommik

Kanepi Seltsimaja

15. november kell 19.00

Mälumäng

Kanepi Seltsimaja

22. november kell 20.00

Kanepi Seltsimaja
isetegevuslaste stiilipidu
„Kevadmood 2014“

Kanepi Seltsimaja

Tule osalema!

Kepikõnd
Esmaspäeviti ja kolmapäeviti kell 19.00. Kogunemine kirikuplatsil (V. Meesak).
Võimlemine
Neljapäeviti kell 18.00 - 19.00 (Maiken Keldu)
Line-Tants
Kolmapäeviti kell 18.15 (Marika Drenkhan)

Kanepi
Teataja

70
Piia Jõks
Martin Ojakivi
75
Laine Kirst
Helju Telling
Heli Edesi

Heino Tagel
80
Zinaida Pomedina
Aleksandra Visla
Aino Padar
85
Floreida Tiisler
90
Heino Mäesalu

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

Marju Jalas
Kanepi Seltsimaja juhataja

MÄLESTAME
Ele-Mall Daniel
23.12.1934-07.09.2013

Haljand Rääbis
04.11.1939-29.09.2013

Helvi Siidra
19.07.1945-11.09.2013

Salme-Renate Hallap
25.03.1923-24.09.2013

Erika Sisask
13.08.1924-16.09.2013

Solve Pann
26.07.1936-25.09.2013

Järgmine ajaleht ilmub detsembris 2013.
Täname kõiki abilisi ja kaasautoreid.
Artiklid ja ettepanekud palume saata e-postile
kanepi.teataja@gmail.com.com või vallamajja.

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

