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Õnnitleme Eesti Vabariigi 95. aastapäeva puhul!
Hea vallakodanik, oled oodatud 24. veebruaril kell 07.19
maakondlikule riigilipu heiskamise tseremooniale Kanepis.
Kanepi valla aukodanik

Pärja Pilv – elu täis muusikat,
matemaatikat, naeru ja rõõmu
Pärja on sündinud praeguses Sõmerpalu vallas. Käinud
Võrus ja Tartus koolis. Tartus
Õpetajate Seminaris omandas
tugeva muusikalise hariduse.
Edasi tuli instituut, kus matemaatika-füüsika osakond.
Lõpetasin 50. Töötanud mõned aastad Obinitsas. Elu kutsus Pärja Kanepisse 1956. aastal, kus ta on elanud siiani.
Pärja ise ütleb, et Kanepis on ta kauem
elanud kui kodus. Dirigeerimist õppinud ka Gustav Ernesaksa käe all.
Poistega hakkas Pärja koori tegema
1960. aastal ja ühtekokku 41 aastat.
Sel ajal on käidud kõigil laulupidudel ja
mitmetel võistulaulmistel. Pärja on oma
poistekoori üle uhke ja õnnelik. Tõsi,
kooriproovist tuli mõnikord nagu sõjast – märg, väsinud, aga õnnelik. Eriti
on meeles võistulaulmine 1969. aastal.
Laval oli 22 poissi, kes laulsid end vabariigis teisele kohale. Pärja ise peab väga
suureks tunnustuseks Ernesaksa raamatus „Laul, ava tiivad“ Kanepi poiste kohta kirjutatu. Ernesaks kirjutab, et Kanepi
mehed (Pärja Pilv) esinesid julgelt, haaravalt, hea dünaamilise vaheldusega ja
sundimatu musitseerimisega. Saabumine oli väga uhke. Vastu võtmas oli rahvast väga palju. Pärja ütleb, et poisid olid
ka väga vahvad. Oskasid end kokku ka
võtta. Muidu tegid koerusi nagu poisid

ikka, aga esinemise jaoks võtsid nad end
kokku. Pärja on tegelikult matemaatikaõpetaja. Aga matemaatika ja muusika on
omavahel väga tihedalt seotud. Ehedaim
näide – matemaatikust dirigent. Sellist
kooslust vähemalt mina küll rohklem
ei tea.
Oled valla aukodanik. Mis tunne
on?
Üllatavalt tunnen ennast. Väga
üllatav. Maavanema kutse vastuvõtule
tuli juba ammu mulle, ega ma siis veel
teadnudki. Kanepi valla vastuvõtu kutse

Teised Pärjast
Nikolai Paisnik: Pärja on tubli pedagoog olnud kogu aeg. Tema armastas laulda ja armastas matemaatikat. Mõlemaga tuli ta üsna hästi toime. Õpilastele, kel oli
matemaatikaga raskusi, tegi ta nii palju järeltööd, et tulid lõpuks toime. Mis mulle
imestamisväärne oli, et ta võttis oma koori laulma ka selliseid poisse, kel riukad olid.
Pani laulma ja huvitaval kombel need riukalikud õpilased esinesid solistidena. Need
tegelinskid unustasid ulakused sinnapaika. Mul polnud kordagi tarvis ette võtta
probleemi, et mõned puuduvad tema kooritunnist. See oli traditsioon, et kui tema
kooritund algas, olid poisid kohal.
Ta oli kõigiti aktiivne mitte ainult koolis, vaid ka väljaspol kooli. Ta esines paljudel pidudel, teda oodati ja armastati. Tahaksin meelde tuletada, et meil olid sõprussuhted ühe Läti keskkooliga. Tolle kooli direktor Anatoli, kuulnud, et Pärja on
Lõuna-Eestist, ütles, et siis on ta ju Koiva jõe ligidalt. „Ma nimetan tema Koiva
Ööbikuks.“ Ma pole seda Pärjale rääkinudki.
Pärja on koolis kolleegidega läbi saanud, kellegagi probleeme pole olnud. Suutis
oma klassis luua korra. Ta on sündinud õpetajaks. Peale tunde tegi ta ikka õpilastega
palju tööd, tema klassi õppeedukus madal ei olnud. Veerandite lõikes oli kahtesid,
aga aasta lõpuks tehti kõik ilusasti korda.
Laulukoorist tahtsid ikka kõik posid osa võtta. Pärjal on sündimisest saadik sellist
vaistu, et tema tabas ära kõik helinüansid, seepärast ka sellised väga head tulemused.
Urmas Hallap: Mina pole õige laulja, aga välja ta nii palju koolitas, et kooris laulsin. Pärja küll tutistas, kuid mitte valusasti, vaid kibedalt. Omaette küll
vandusid, kuid midagi öelda ka polnud. Mina ei tea, kuidas ta poistekoori üldse
poisse valis, aga laulma ta nad pani. Oleme käinud kõigil laulupidudel, Estonias
laulsime.
Väljaspool kooli oli Pärja hoopis midagi muud, kui ta koolis oli, sest siis võisime
teha seda, mida me muidu teha ei tohtinud. Ta pigistas silma kinni mõne tembu
ees, seda teadsime ainult meie ja Pärja. Ta nõudis palju, aga kui vaja oli, tegi ka
noortega trikke kaasa.
Pärast tunde Pärja juures käimine ajas südame küll kangesti täis, sest need olid
tihtipeale ka siis, kui vaatasid, et matemaatikas kolm peaks nagu käes olema, kuid
Pärja ütles, et ei. Suudad rohkem, tule ikka. Aga meie pidime hoopis minema sõp-

tuli pärast seda. Aga Kanepit olen ma ikka esindanud kõvasti. Ka vabal ajal.
Veidi aega tagasi võitlesin tuliselt selle nimel, et Kanepi seltsimaja jääks oma
endisele kohale. Selles majas õhkab iga
nurk kultuuri. Ma olen seal ka nii palju
olnud. Olen juhatanud kõiki koore, välja arvatud meeskoori.
Kui öelda Pärja Pilv, tuleb kohe silme ette poistekoor.
Jah, sest tase oli kõrge ja taset pidi hoidma. Poisid olid väljaspool kooli
teised, tegid tempe ka. Eks ma ikka tu-

tistasin ka neid, aga nad olid nagu oma
pere liikmed. Poisid on mulle ka palju
andnud. Oma emotsioonid ja hinge.
Ma pean ütlema, et võib-olla sellepärast
ma olengi selline, nagu ma olen. Praegu
tegeleb minu tütar poistekooriga. Pärja
ütleb naerdes, et poistega ei ole kerge,
aga on mõnus töötada. „Minul poistega suhtlemisel probleeme polnud. Sain
isegi paremini läbi kui tüdrukutega. Aga
eks enne esinemist ja esinemisperioodil
ei saanud ma koori poistelt palju nõuda,
aga pärast esinemist said nad topelt kõik
tagasi. Koor oli väga kõrgel tasemel, I ja
II kategooria, seda taset tuli hoida. Veel
oli väga suur tugi lapsevanematelt, kes
usaldasid oma lapsed minu kätte. On
olnud juhus, kui poisid tulid enne laulupidu ja ütlesid, et nemad otsustasid laulupeole mitte minna, siis koos vanematega sai probleem kiiresti lahendatud.“
Kui on väike koor, on iga hääl tähtis ja
kuigi meid oli vähe, olime uhked oma
koori üle.
Mis on Sinu sõnum Kanepi valla
rahvale?
Minul oleks niisugune sõnum, et Kanepi vald suudaks säilitada gümnaasiumi. Lastevanematele aga ütlen: „Kasvatage maast madalast oma lapsi õppimise
vaimus. Lapsevanem peaks kooliga ühte
jalga käima. Kanepi rahvas on meeldiv
rahvas, ma saan inimestega hästi läbi.“

radega palli mängima. Me käisime tihti kas saalis või suusamäel. Kui ühe lauluproovi vahele jätsid, siis teadsid, et kaerad saad. Samas aga teadsime ka seda, et ega ta
kaua viha ei pidanud. Andis kiiresti andeks.
Tähte Tagel: Mulle Pärja pole matemaatikat õpetanud, hoopis laulmist, kui Piia
puhkusel oli. Kui Erastvere pargis ol isuur laulu- ja tantsupidu, oli meie jaoks oli
muljetavaldav, et üks naisterahvas on poistekoori ees ja juhatab seda nõnda vägevalt.
Mõni aeg hiljem oli Kanepis laulupeotule edasiandmine. Teadsin, et jõuan viimase
bussi peale. Koju oli minna 15 kilomeetrit. Siis aga levis kuuldus, et Pärja poistekoor sai võistulaulmisel teise koha. Kell oli üheksa, kui Pärja oma poistega tuli. Olime kõik saabujaid vastu võtmas. Koju jalutasin.
Pärja on suurepärane reisikaaslane. Tema oskas alati suhelda igas keeles. Ega ta
vene keelt palju osanud, kuid tema kombineeris kohe, kui vaja. Käisime Venemaal.
Eestis olid viltpliiatsid uudiskaup. Seal poes aga olid viltpliiatsid müügil. Ega ta
teadnud ka, mis vildid vene keeles tähendavad. Läks jalanõude osakonda, viltide
juures oli kirjas „varenki“. Läks tagasi leti juurde ja küsis kenasti „Jest u vas varenkie
karadaši?“ Talle pakub see nalja, kui tema üle naerdakse ja ta naerab ise ka.
Laine Laan: Mina tunnen Pärjat juba hästi kaua, sest samal aastal, kui tema astus
õpetajate seminari, tegin ka mina sisseastumiseksamid. Oleme olnud nii klassikaaslased, kolleegid, nüüd majanaabrid.
Minu poeg on ka käinud poistekooris. Pärja oli vaieldamatu autoriteet. Pärja oli
igas suhtes lastega väga mõistev, seepärast lapsed ka teda austasid.
Vahur Tohver: Pärja tõmbas kõik peod väga hästi käima, see liitis õpetajaid.
Isiksusena mitmekülgne. Ta võis õpetajana kasutada neid võtteid, mis kõigil polnud
lubatud. Lõpptulemusena olid need posisd tänulikud, kes seal kooris laulsid.
Mõjujõud kandus põlvest põlve. Kui Pärja koolis töötas, olid paljud õpilased Pärja
peale vihased, kuid hiljem on tänulikud. Pärja on olnud õpilste hulgas hinnatud ja
tunnustatud.
Aili Tohver: Pärja on seltskonnahing. Kui Pärja oli kohal, läks pidu hooga lahti.
Talle endale ka meeldis. Oli laulu, tantsu, naeru. Imetlusväärne inimene, temas on
palju elujõudu, töökas. Igast üritusest võtab osa. Töötab hoolega aias. Väga sportlik,
hiljaaegu käis veel suusatamas. Kui toimus mingi spordivõistlus, oli tihti saalis või
suusastaadionil. Tubli inimene.
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Mis tehtud ja mis teoksil
Kanepi vallas

K

anepi vallas on tegus aeg. Tehtud ja teoksil on
hanked mitmele valla objektile. Kanepi Gümnaasiumis rekonstrueeritakse elektripaigaldisi ja remonditakse poiste duširuumid.
Hurmi külla rajatakse vee ringtoide. Põlgaste külas jätkub
vee ja kanalisatsiooni rekonstrueerimine, Põlgaste kultuurimajas projekteeritakse ja ehitatakse II korruse tuletõkkesektsioon
ja evakuatsioonitrepp.
Plaanis on jätkata Soodoma külakeskuse taastamistöid, veel
plaanitakse Kanepi Seltsimaja välisseina soojustada.
Vastavalt avaliku teenistuse seadusele peab ametnik tema
kätte usaldatud vahenditega ümber käima säästlikult ja otstarbekalt.
Lähtuvalt kohaliku omavalitsuse seadusest ja hetkel kehtivast Kanepi valla põhimäärusest, on vallavanemal ülesanne
korraldada vallavalitsuse tööd ja sellest tulenevalt kohustus
tööle võtta parimaid võimalikke spetsialiste.
Kuna Kanepi ei ole teab mis suur vald, ei pea ma õigeks,
et iga töölõigu jaoks oleks eraldi inimene. Teatud töölõike on
võimalik ühildada, mis võimaldab vahendeid kokku hoida.
Tegin vallavolikogule ettepaneku vallavalitsuse struktuuri
muutmiseks seoses töö ümberkorraldamisega koondada arendusnõuniku, abivallavanema, sekretär-asjaajaja ametikoht,
pool raamatupidaja ametikohta.
Inimlikust seisukohast on väga raske selliseid otsuseid teha,
kuid ma tuletan siinkohal meelde, et me ei aruta mitte inimeste personaalset sobivust, vaid vallavalitsuse struktuuri muutmist, millega on võimalik palju koordineeritumalt ja kiiremini ära teha sama töö, saavutades korraliku aastase kokkuhoiu.
Täisaasta pealt on võimalik kokku hoida 22 500€. Antud küsimust on mitmel korral arutatud majanduskomisjonis.
Plaanis on võtta tööle majandusnõunik, kes hakkab tegelema ka arendustegevusega. Lasteaiakohti meil jätkub, kuid
palun Kanepi valla elanikel, kel on soov oma lapsed lasteada
tuua, sellest varakult teada anda. Saame varakult planeerida
lasteaiarühmade tegevust ja vajadusi.
Soovin kogu valla rahvale head vabariigi aastapäeva!
Urmas Hallap
Kanepi vallavanem

Volikogu töömailt

2013. aasta eelarve on vastu võetud. Lihtne

teda koostada ei olnud, sest muutunud on riigipoolsed nõuded eelarvele.
Põhitegevuse kulud ja tulud peavad olema tasakaalus. Eelmisel aastal planeeritud kulud ületasid tulusid 11,3%, me katsime puudujäägi varasema aasta vaba jäägi arvelt. Ka 2012.
aastal hoidsime kokku, kust võimalik. Vaba jääk tekkis, kuigi oluliselt väiksem kui varasemal aastal. Kasutada vaba jääki
põhitegevuse kulude katteks aga alates sellest aastast lubatud
pole. Tulime siiski tasakaalustatud eelarvega toime. Kui valla asutused majandavad end heaperemehilikult, elame aasta
kenasti üle.Jutud, et vald on pankrotis, on jama. Oleme kuulnud kurtmisi, miks vald ei toeta üht või teist taotlust – aga
elada saab ikkagi selle raha piires, mis rahakotis on. Tuleb teha
valikuid, millele kulutada ja millele mitte – nagu oma igapäevaelus, pea alati ületavad soovid võmalusi.
Oleme püüdnud siiski oma elanikega jätkuvalt maksimaalselt arvestada. Väga teravaid probleeme pole meil lasteaiakohtadega. Praegu remondime Kanepi lasteaias täiendavalt ühe
rühma ruume. Tasume pool lasteaia toidurahast. Meie laste
kohamaks lasteaias on 5,5 korda väiksem kui Tartus või Tallinna ümbruses rikastes valdades. Toitlustame oma valla õpilasi
gümnaasiumi lõpuni tasuta.
Jätkame, nii kaua kui võimalik, gümnaasiumihariduse andmist Kanepis, kuigi riik loob järjest tõkkeid, et vallad oleksid
sunnitud oma väiksed gümnaasiumid sulgema. Alates sellest
aastast eraldas riik põhikooli ja gümnaasiumi õpetajate palgaraha eraldi. Kuna põhikooli osa palgaraha ei tohi kasutada
gümnaasiumis – kuigi seda meil jätkuks – tuli vallal gümnaasiumi osas palgaraha juurde maksta ligi 6000 €.
Tahaks tähelepanu juhtida ka sellele, et paljud jutud – vallal
ei ole selle või tolle jaoks raha, ei vasta sageli tõele. Palju on ka
kuulujutte, valla poole pole pöördutudki.
Kui on probleem, siis palume pöörduda valla poole. Püüame võimalusel lahendada. Ootame ka kõiki asjalikke ettepanekuid.
Vahur Tohver
Kanepi vallavolikogu esimees
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Kanepis läbi aegade
See oli 16. aprillil 1956. a,
kui alustasin tööd pärast
Nõukogude armeest vabanemist Erastvere metskonnas meistrina. Hariduseks
oli minul siis Rõuge 7-klassilise kool ja Kuremaa Metsakool.
Kolimine isakodust Rooksu külast Võrumaalt toimus hobusega,
voorimeheks oli kolhoosi tallimees. Vaatamata aprillikuu keskpaigale, oli veel nii palju lund, et
saime Kanepisse minna reega. Mälu järgi oli 1956. aasta talv küllaltki lumerohke, sellest ka reetee võimalus. Elukohaks sai metskonna
kontoris üks tuba, kööki tuli kasutada mitme peale ühiselt.
Kanepis oli elu algusest peale
minu jaoks heade mõtete ja kavatsuste elluviimise aeg. Esimeseks
sooviks oli jätkata hariduse omandamist. Nii saigi minust 1961.
aastal Kanepi Maanoorte kooli
õpilane ja lõpetasin 11 klassi mais
1965. See andis mulle võimaluse kõrghariduse omandamiseks
EPA-s. Lõpetamine läks korda
1974. aastal, olles seega juba diplomeeritud metsamees.
Kõik need õpingud töö kõrvalt
said võimalikuks tänu minu abikaasa Eha mõistvale suhtumisele, kellega olen abielus 24. maist
1958. Seega ühist eluteed täitub
55 aastat. Minu õpingute ajal oli
tal mitmekordne koormus. Kasvasid ju peres kolm tütart Külli, Ülle
ja Piret. Et elus läbi tulla, ei piisanud pere ülapidamiseks palgast,
vaid tuli tegeleda loomapidamisega. Ka siin lasus jooksev hool Ehal,
kes hiljem täiti veel metskonna
raamatupidamise ülesandeid. Nii
et ka lapsed sirgusid abilistena selles perekondlikus töödes ja tegemistes. Nii kasvas lastes ka töökus.
Kui Kanepi kooli juurde tagasi

tulla, siis kõik kolm tütart omandasid keskhariduse Kanepi koolis. Nii et Kanepi rahvas, hoiame
üheskoos seda kooli. Kui tähtis on
oma kool kodu läheduses. See on
hindamatu!
Abimetsaülemana
töötasin
1969. aasta detsembrist ja metsaülemana 1969. aasta septembrist
kuni 1. augustini 1995, seega pensionile jäämiseni. Püüti mitmeid
kordi edutada, kuid tänu minister Heino Tederi heasoovlikkusele sain jääda Erastvere metskonda.
Erastvere metskonnas töötamine
aitas mul koos Kanepi aktiivsete
abilistega ellu viia palju häid mõtteid, mis olid edaspidi abiks nii
põhitöös kui ühiskondlikus elus.
Kooli metskonna moodustamine 1961. aastal kanepi koolis. See
töövorm sai aluseks kogu Nõukogude Liidus, mis minule oli täiesti ettearvamatu. Kooli metskond
võimaldas Kanepi kooli õpilastel
igal aastaajal tegelda metsanduse
ja looduskaitse küsimustega. Siin
nägin õpilaste suurt abi pingsal
kevadperioodil metsakultuuride
ja taimlate rajamisel. Suveperioodil kultuuride, taimlate ja looduskaitseobjektide hooldamine.
Talvel käbide varumine, lisasööda
viimine metsloomadele jne. Igal
aastaajal korraldasime õpilastele
ka puhkelaagreid, ekskursioone,
milleks tihtipeale metsamajand
eraldas tasuta bussi. Kõiges selles
tegevuses oli kahtlemata tähtsal
kohal õpilastes töökuse kasvatamine, tuues rohkem neid tagasi looduse juurde. Olen tänaseni tänulik Kanepi koolile, et see tegevus
nii sujuvalt ja mõistvalt toimis.
Muidugi oli oma osa selles tollasel
Haridus- ja Metsamajandusministeeriumil, kes vastavad eeskirjad ja
juhised selleks välja töötas. Ei saa
mainimata jätta minister Heino

Puhke- ja õppelaager Koorastes Linajärve ääres 14.-16. juulil 2006. Jaan Tiivoja räägib käitumisreeglitest looduses.
Tederi ja Ferdinand Eiseni osa selles. Heino Teder külastas 18. veebruaril 1983. a isegi Kanepi kooli
metskonda.
Teiseks ettevõtmiseks loen 18.
aprillil 1969. aastal Looduskaitse Seltsi Kanepi osakonna moodustamist. Osakonna loomisega
looduskaitse aktiiv laienes veelgi, üldsusse arusaam looduskaitse
vajalikkusest sai üha mõistetavamaks. Seltsi Kanepi osakonda juhtisin 26 aastat. Minu järel asus seda juhtima Ruti Sild ja nüüd juhib
osakonda Kaie Käär.
Muide, Eesti NSV Looduskaitse Selts loodi 4. novembril 1966.

aastal, esimeheks oli Edgar Tõnurist ja aseesimeheks Jaan Eilart.
Sellest kujunes ainus massiorganisatsioon, mis püüdis säilitada Eesti
kultuuri- ja loodusloolisi väärtusi.
Siia kuulusid tuntud kultuuri- ja
ühiskonnategelased nagu F. Eisen,
M. Laanmann, V. Panso, A.Sang,
A. Rüütel, H. Teder, R. Sirge jpt.
Üritus, mis meid ühendas, oli
iga-aastane vabariiklik kokkutulek juulikuu viimasel laupäeval ja
pühapäeval. See traditsioon kestab
tänaseni. Näiteks 28. ja 29. juulil 1979. a võttis Tihemetsa kokkutulekust osa 741 inimest. Need
kokkutulekud olid osalejate arvu

ja sisu poolest võrdväärsed laulupidudele. Nende kokkusaamiste
käigus pandi ca 300 mälestustahvlit, -kivi ja monumenti Eesti tuntumatele kultuuri- ja kunstitegelastele.
Kanepist lahkusin 1995. aasta
septembris seoses vanaduspensionile jäämisega. Peamine põhjus
pensionile jäämiseks oli see, et sain
tagasi oma vanaisa maa ja metsa
(emapoolne vanaisa) ning hooned vajasid renoveerimist. See ilus
koht Pärlijõe kaldal vajas hoolt ja
armastust. Seda ma koos abikaasa
ja laste abiga olen püüdnud ka teha. Suurt abi selleks olen saanud

ka sõpradelt Kanepist. Suur tänu
veel kord neile selle abi eest.
Ega Rõugesse tulek ei ole kaugeltki sidet Kanepiga katkestanud, vaid see toimib edasi meie
ühistes ettevõtmistes Kanepi rahvaga. Olen ju tänaseni ka koos
abikaasa Ehaga Kanepi valla kodanik.
Suurim tänu Kanepi valla juhtidele ja loodussõpradele, kes mind
80. juubelisünnipäeva puhul 25.
jaanuaril tulid minu kodus õnnitlema.
Veteran metsanduse ja
looduskaitse vallas
Jaan Tiivoja

Kanepi Seltsimaja tähistas 125. juubelisünnipäeva
Seltsimaja sünnipäev on
muinasjutulisel ajal, teisel
jõulupühal, 26. detsembril.
Kanepi Seltsimajast ei saa mõelda või rääkida kui lihtsalt ühest
vanast hoonest. Sellel majal on
oma hing ja süda. Ja vahel näib, et
kui läheneda seltsimajale varajasel
hommikul, naeratab ta tervituseks vastu koos esimeste päikesekiirtega.
Seltsimaja on õnnelik maja, ta
ei vanane, kuna ikka leidub Kanepis palju särtsakaid inimesi, kes
oma tegutsemisega hoiavad noorena ennast ja seltsimaja.
Juubeliõhtul meenutasime tänutundega neid Kanepi Laulu Seltsi
inimesi, kelle idee ja eestvedamise
abil 125 aasta eest seltsimaja ehitus
teoks sai. Lugedes ajaloolisi ülestähendusi näib, et see oli nii lihtne…
Üks joonistas ehitusplaani seinale,
teised vedasid metsast reega palgid
kohale, keegi andis oma maa, kuhu
ehitada ja valmis ta oligi. Tegelikult
teame, et pole ühe hoone valmimine kunagi kerge ettevõtmine. Kuid
ju oli üksmeel ja kindel tahe tolleaegsetes Kanepi inimestes nii tugev,
et võiks meile tänaselgi päeval eeskujuks olla.
Aastate jooksul on siin majas tegutsenud väga palju loomingulisi
inimesi ja igaüks on jätnud oma
jälje. Igaühel on olnud oma stiil
vastavalt ajale ja võimalustele, kuid
kindel on see, et kõik need tegijad
on püüdnud anda endast vaid parimat. Täna oleme meie need, kes
Kanepi Seltsimajas tegutseme ja
oma panust kohaliku kultuuriloos-

se püüame anda. Ka meie teeme
seda omal parimal moel. Samad
mured ja rõõmud, mis on meie kogukonnas, iseloomustavad ka seltsimaja tänast päeva. Kuid ka nappide
ja üha napimaks jäävate vahenditega saab tubli tahtmise ja ühise ettevõtlikkusega palju toredat ära teha
ja traditsioone säilitada. Olen selles
üsna kindel, sest 125. aastapäeva
peoõhtul oli seltsimaja saal täis just
selliseid tublisid kultuurilembelisi inimesi, kes oskavad virisemata
hoida ühte ja viia edasi meie kogukonna kultuurielu.
Seltsimajja on oodatud igas vanuses huvilised, kes soovivad oma
vaba aega loominguliselt sisustada. Möödunud 125. juubeliaasta
oli täis toredaid ja meeldejäävaid
sündmusi. See oli põimitud eriliseks ka meie suurmehe A.Weitzenbergi 175. juubeliaastaga. Seltsimaja isetegevuslaste kollektiivid on
pakkunud kaasaelamist oma kogukonnale ja rõõmustanud vaatajaid-kuulajaid võõrsil.
Peoõhtu toimus 29. detsembril.
Kell 18.00 algas pidulik tänuüritus neile, kes on eriti aktiivselt panustanud Kanepi Seltsimaja arengusse ja tegevustesse. See osa peost
oli kutsetega.
Sünnipäevapeo puhul laulis Kanepi Segakoor Kalev Lindali juhendamisel, klaveril saatis Riivo Jõgi.
Seejärel oli mul suur rõõm ja au
tänada seltsimaja juhatajana entusiastlikke ringijuhendajaid, ringivanemaid ja koostööpartnereid. Oma
tervitused kultuurirahvale andsid
edasi Kanepi Vallavalitsus, kes kin-

kis seltsimajale väga vajaliku ja kena seinakella, mis tänaseks on saali
seinal endale ka koha leidnud. Kanepi Gümnaasium oli kingituseks
valinud Laura Saunametsa poolt
loodud kauni värviküllase ja rõõmsa pildi. Moontec OÜ kinkis köögi
tarbeks praktilise uue panni, millega
kindlasti pere- ja lasteüritustel hakkavad valmima krõbedad pannkoogid. Kanepi Laulu Seltsi esimees oli

kui kunagisi seltsimaja idee ja ehituse eestvedajaid esindamas, kes rõõmustavad, et maja endiselt tegusate
Kaneplaste poolt aktiivses kasutuses
on. Kirja teel oli saabunud tervitus Milvi ja Endel Hirvlaane poolt.
Järgnes ühine sünnipäevatordi söömine. Oli võimalus vaadata seltsimaja 125. hooaja sündmustele tagasivaatavat pildirida.
Kell 20.00 algas tantsuõhtu an-

sambliga „Koi“. Tantsuõhtule oli
saabunud rõõmustavalt palju osalejaid. Oma esinemisega andsid õhtule sära juurde noorte tantsurühma Efekt tantsijad. Üle hulga aja
oli lausa tegemist, et kõik huvilised
kenasti ära mahutada. Tänu peoliste sõbralikule ja mõistvale suhtumisele lahenes kõik suurepäraselt.
Tantsulust oli koguni nii suur, et
ansamblit kutsuti lavale korduvalt

tagasi. Meeleolukas pidu kestis
varajaste hommikutundideni.
Suur tänu kõigile, kes oma
osalemisega toetavad Kanepi
Seltsimaja tegevusi ja hoiavad
meie kodukoha kultuuritraditsioone.
Meeldivaid kohtumisi uuel, juba
126. seltsimaja tegutsemise aastal!
Marju Jalas,
Kanepi Seltsimaja juhataja
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Kanepi ja Põlva noortevolikogud
käisid Haapsalus kogemusi saamas
15.-16. detsembril leidis aset
Kanepi, Põlva ja Haapsalu
noortevolikogude
vaheline
kohtumine, kus tutvuti erinevate osaluskogude tegevuste ja korraldusega, vahetati
mõtteid, arutati murekohti ja
tehti plaane edasiseks koostööks.
Meeleolu kohtumisel oli väga
sõbralik, soe ja positiivne. Huviga
arutati, millised erinevused on kolme osaluskogu töökorralduses ja samas leiti, et mured ja rõõmud on
suures osas kõigil ikkagi sarnased.
Vahetati ideid ja genereeriti mõtteid
edasisteks ühistegevusteks.
Haapsalu linna noortevolikogu
on oma esimese aastaga jõudnud teha väga palju ning andis sellega inspiratsiooni ka teistele kohtumisest
osavõtnutele.
Huvitav oli vaadata ka Põlva linna noorte osaluskogu kontseptsiooni, kus noorte huvide eest seistakse
linnavolikogu noortekomisjonina.
Seejuures on noortekomisjoni liikmeteks ka Põlva linna volikogu
noored liikmed.

Kanepi mullusuviseid külalisi

Juba 16. aastat järjest on juulis Kanepit külasta-

Kanepi, Põlva ja Haapsalu noortevolikogu liikmed sõpruskohtumisel
Suur aitäh Haapsalu linna noortevolikogule, kes oli nõus Kanepi ja
Põlva noortega kohtuma tulema ja
oma ideid jagama! Plaanime edas-

pidigi nii Põlva linnavolikogu noortekomisjoni kui ka Haapsalu noortevolikoguga koostööd teha.
Projekti toetasid Eesti Noorte-

ühenduste Liit, Kanepi vallavalitsus ja Põlva linnavalitsus.
Mari Rüütli

Veebruaris Kanepi noortekeskuses
Esmaspäviti kell 16.00-18.00
Noorte tantsuring Effect seltsimajas, juhendab Maarja Lattik
Kolmapäeviti kell 16.00-18.00
Noorte rahvatantsuring seltsimajas, juhendab Mari Rüütli
Neljapäeviti kell 17.00-19.00
Noorte tantsuring seltsimajas, juhendab Arif Šingarov. Stiilid: hip-hop, breik ja
jooga ehk flexible abstract.

Veebruaris seoses ESF projektiga tulekul:
tööelu tutvustavad tegevused noortele. Külastame ilusalongi ja tutvume juuksuri ning küünetehniku ametitega
MoNo ehk mobiilse noorsootöö raames erinevad üritused ning noortekeskus
avatud ka laupäeviti.
Loodusringiga võtame ette retke loodusesse, harjutame kätt loodusfotode jäädvustamisel

Kanepi valla noorte tunnustusüritus
oli meeldejääv ja emotsionaalne
2. veebruaril toimus Kanepis
juba kuues noorte ja noorte
sõprade tunnustusüritus ning
noortekeskuse sünnipäevapidu. Noorteaktiivi poolt organiseeritud üritusele olid taaskord oodatud kõik need, kes
on andnud märgatava panuse
kohaliku noorsootöö edendamisse.
Tunnustusürituse eesmärgiks on
tunnustada valla aktiivseid noori,
noorte tegevusi toetavaid täiskasvanuid ja nende panust noorte heaks.
Samuti julgustada kõiki teisi osalema
noortekeskuse tegevustes.
Ürituse organiseerimise ja läbiviimise protsessis on algusest peale osalenud Kanepi valla noortekeskuse
aktiivgrupp. Tegevuste hulka kuulusid enam kui 200 kutse edastamine,
esinemiskava harjutamine, seltsimaja
kaunistamine, suupistelaua organiseerimine ning ürituse kajastamine. Esinemiskava koosnes noorte etteastetest
ja noortekeskuse tegemistest noorte
enda pilgu läbi.
Möödunud aasta oli äärmiselt tegus. Noortekeskusesse leidsid tee paljud uued noored, kelle ettevõtmised
on andnud olulise panuse kogukonna
heaks. Seetõttu tunnustati seekord lausa kahte noort ja anti välja kaks aasta
teo tiitlit. Lisaks kuulutati välja Noorte Sõber.
Kanepi valla Aasta noor 2012 on
Helene Leht. Tema aktiivsust on märgata igal pool - nii koolis, noortekeskuses kui ka väljaspool Kanepit. Helene
tegutseb aktiivselt Kanepi gümaasiumi õpilasesinduses, Kanepi valla noortevolikogus ning noortekeskuse aktiivis. Ta on aidanud korraldada mitmeid
üritusi ja on osalenud paljudes projektides. Helene on rõõmsameelne ja aktiivne noor, kellele meeldib teisi aidata.

Tiitli pälvinud tegusad noored torti lahti lõikamas. Vasakult: Aasta Noorte Sõber Katre
Neissaar, Aasta Tegu TEIP projekti "Kõik saab alguse meist endist" projektijuht Kaisa
Kattai, Aasta Noor Maarja Lattik, Helene Leht, Aasta Tegu 2012 "Põlgaste jalgalliväravad" Allan Allas, Kaldin Raidväli.
Kanepi valla Aasta Noor 2012 on
Maarja Lattik. Alati rõõmsameelne
ja särav, kes oskab hästi teisi motiveerida ja tegevustesse kaasata. Maarja on
teistele eeskujuks oma pühendunud
suhtumisega kõigesse, mis ta ette võtab. Aastaid on ta tegelenud tantsimisega nii kooli tantsurühmades kui ka
noortekeskuse rahvatantsuringis. Kui
olukord seda nõudis, võttis ta kätte ja
hakkas ise rühma juhendama - nii sündis tantsurühm Effect.
Kanepi valla Aasta Noorte Sõber
2012 on Katre Neissaar. Ta on sõbralik ja alati abivalmis, rõõmsameelne
ning teistega arvestav. Möödunud aastal pühendas ta palju oma aega ja oskusi noortele. Olgu selleks siis pipar-

kookide tegu või noortega mõne uue
retsepti katsetamine. Sellist inimest on
raske leida, aga Kanepis on ta olemas.
Kanepi valla Aasta Tegu 2012 on
Põlgaste jalgpalliväravad. See tegu
tõi suve jooksul kokku palju spordihuvilisi noori nii Kanepi vallast kui kaugemaltki. Juunist oktoobrini kogunesid noored Põlgaste staadionile, et taas
maha pidada jalgpalliturniir. Tegevused olid algusest lõpuni organiseeritud
kahe noormehe poolt.
Kanepi valla Aasta Tegu 2012 on
TEIP ehk Tervist Edendav Projekt
„Kõik saab alguse meist endist“. See
noorte poolt juhitud ettevõtmine oli
suunatud kogukonnale. Projekti tulemusena viidi läbi küsitlus, toetata-

ti huviringi Liikuvad Lapsevanemad
tegevust, korraldati laager ja tervislik
Perepäev. Projekti meeskonda kuulusid projektijuht Kaisa Kattai ning Alo
Pullmann, Birgit Kaleva, Linda Jalas, Kaia Kõrge, Karin Maranik ja
Mari-Liis Lattik!
Tunnustusüritus andis taas võimaluse tänada kõiki noori ja täiskasvanuid,
kes on meie ettevõtmisi toetanud ning
nõu, jõu ja muude väärtustega kaasa
aidanud.
Foto- ja videomeenutus on nähtav
www.kanepiank.ee ja www.facebook.
com/KanepiANK
Erle Pärgmäe
Kanepi valla Noortekeskuse
juhataja

nud Erastvere mõisa parunite viimane järeltulija
87-aastane Gerd vabahärra von Ungern-Sternberg
Saksamaalt.
Kuigi tema sünnikohaks oli juba München, ei saa ta ometi
südamest oma esivanemate sünnimaad ja aastasadade jooksul
armastatud kodupaika Erastvere mõisat ning esivanemate pühasid kalme Kanepi ja Erastvere pargi perekonnakalmistutel.
Seekord oli tal saatjaks doktor Barbara von Ungern-Sternberg
Münchenist. Nende külaskäigu juurde on kuulunud alati lillede
asetamine ning küünalde süütamine nende perekonnakalmistutele Kanepis ja Erastvere pargis. Erastvere pargis asuva mälestuskabeli juures oli mälestushetk õpetaja Margit Laili teenimisel
ja mälestuslaulud tema tütre viiuli ja süntesaatori saatel. Gerdi
auks helisevad kirikukellad tema finantseerimisel renoveeritud
hooldekodu järve äärse kabeli kellatornist. Pargist suundutakse
koos Tammiku pubisse lõunasöögile, kus osales ka vallavanem,
Erastvere perekonnakalmistu hooldaja A. Kaptein, dr. R. Suija abikaasaga ja teised külaliste jaoks olulised inimesed. Gerd
jätkab perekonnakalmistute hooldamise toetamist, millega on
vald seni olnud vaba ka teiste oluliste kultuuriloolistele kalmude hooldamise kuludest. Nüüdseks on tõestatud meie Erastvere
Marie v. Ungern-Sternbergi, kelle nime kandis pargis asunud
kabel-kirik – Gerdi vanaisa õe matmispaik Viljandi mõisakalmistule (1909). See perekonnakalmistu oli rajatud 1900ndate
aastate alguses Gerdi vanaisa venna Osvaldi poolt ehitatud Viljandi lossi vastas asuvale mäekünkale, keskaegse Katariina kabeli
kõrvale lossimägedes. Esimesena maeti sinna 1907 Oswald v.
Ungern-Sternberg, kelle 165. sünni- ja 95 surma-aastapäeva puhul Jaanika Kressa eestvõttel toimus augustis mälestusteenistus
Viljandi Pauluse kirikus. Selle kiriku ehitamiseks oli maatükk
kingitud nende perelt. Paraku on see mõisakalmistu hävitatud
nõukogude võimu poolt laululava ehitamise käigus. Linn võttis tookord tükikese kalmistust, nüüd kavatsetakse uut laululava ehitada, mille tegelaste pesuruumid tulevad lausa kalmistule.
Veel 1970-aastate algul oli säilinud kaunis sepisvärav koos kalmistu trepi ja piirdega. Kodanikualgatuse korras võitlevad nüüd
Ungern-Sternbergide ja Mensenkamppffide esivanemate haudade rüvetamise vastu ja perekonnakalmistu kaitse alla võtmise
eest kodanikualgatuse korras kaks vaprat viljandlast – Jaanika
Kressa ja Kalle Palling. Mart Siilivase tehtud põhjalik muinsuskaitse eksperthinnang ei ole seni mingeid muudatusi toonud
Viljandi seisukohtades. Olen toetanud kalmistu kaitsjate taotlusi omapoolsete andmetega Viljandi Ungern-Sternbergidest. Samas olen tundnud rahulolu, et meil Kanepis on seni kõik need
küsimused laabunud kenasti. Kultuurilugu tuleb austada kõigil
põlvkondadel, eriti nii enda kui teiste esivanemate kalme.
Augustis toimus Stockholmis järjekordne Rothide perepäev. Sinna sõites otsustasid kaks Rothi järeltulijate peret VII põlvkonnast
Saksamaalt – Klaus ja Annemarie Hoffmann ning Monika ja
Uwe Grumann külastada Eestit, loomulikult ka Kanepit. Klaus oli
siin viimati esimese Rothide üleilmse perepäeva ajal 1993. Nüüd oli
hea hinnata, mis selle aja jooksul on meie elus ja Kanepi väljanägemises muutunud, samuti ka Tallinnas ja Tartus. Nelja päeva vältel
(25.-29.08) oli mahti kõike uudistada: Rothide kalmudel küünlad
süüdata ja lilled asetada, kiriku aastapäeva jumalateenistusel osaleda
ja annetada ka kiriku ukse restaureerimiseks; sõita mööda postiteed
Tilsi mõisasse, seal Laheda vallavanema Sirje Tobrelutsu lahkel
juhtimisel vaadata Tilsi mõisa pargis asuvat kaunist vanadekodu,
aga ka lagunevaid mõisahooneid Tilsis, Joosus ja Põlgaste mõisa
härrastemaja Lahel. Äikesega pooleks päeva lõpetasime Monika ja
Uwe soovil õdusa õhtusöögiga Kevvai turismitalus. Viimasel päeval enne ärasõitu viibiti Pikajärve mõisas – Cantervilla lossis, mis
kuulus 38 aastat praosti ülikooli lektorist poja Georg Philipi pojale
Carl von Roth-Langenseele. See oli esimene Rothide külaskäik sinna ainsasse säilinud ja arenevasse esivanemate mõisasse meie kihelkonnas. Uudistati laste mängumaad, lossi ja parki, lõunastati seal.
Jõuti veel külastada Rothidele kuulunud Restu mõisahoonet kaunis
pargis järve lähedal. Seda oli varem kooli poolt (1919-1998) korras
hoitud, kuid pärast kooli sulgemist võssa kasvanud. Sangaste lossis jahisaalis joodi tass kohvi. Külalised viisid lahkudes kingitusena
kaasa „Minu Kanepi“, siirdusid järgmisel päeval Tallinnast laevaga
Stockholmi perepäevale, kus näidati ka videot sellest külaskäigust,
mille CD saabus ka meile.
Septembri külaliste hulgas oli eelmisel suvel J. Hurda nimelise
rahvuskultuuri preemia kavaler Veikko ja Terrtu Väntanenid Soomest Ilmar Tageli ja meilt Erastverest pärineva käsitöömeistri Heli Raidla saatel. Nende teened Põlva ja selle ümbrusega sidemete
arendamisel, soome keele õpetamisel, Põlva käsitöönaiste näituste ja
laulukooride külastuste korraldamisel Soomes mitmete aastate vältel olid selle preemia vääriliseks hinnatud. Tegime koos tiiru Kanepi
kultuuriloolistes paikades, külastasime kooli muuseumi ja kirikut,
meie graniiti raiutud kultuurilugu kalmistul, Erastvere pargis asuval
Ungern-Sternbergide pärandkalmistul ja hooldekodus asuvas kabelis. Käesoleva aasta Hurda rahvuskultuuri auhinna üleandmisel
teenekale kodu-uurijale Heljo Saarele Osulast ja Ain Erikule Tartus
laulupeo muuseumis esindasin samuti Kanepit.
Kanepi suvest jäi meelde Kanepi valla perepäeva raames korraldatud Weizenbergi tänava päev, millega aktiivselt tegeles Seltsimaja ja Avatud Noortekeskus. Noortekeskuse aktiivsetel tüdrukutel-poistel aitasin paigutada Kanepis Eesti Wabariigi ajal tegutsenud
kaupluste, käsitöökodade ja muude üldsuse heaks tegutsenud 28
selle tänava hoone ette sildid. See oli ühe ammuse soovi täitumine
oma sünnipaiga ajaloo tutvustamisel.
Milvi Hirvlaane
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Sündmused Kanepi vallas

23. veebruar Kanepi Seltsimajas Eesti Vabariigi 95. aastapäeva tähistamine
kell 19.00 kontsert-aktus. Esinevad Vanemuise Teatri ooperisolistid
Jaan Willem Sibul ja Merle Jalakas, kontsertmeister Ragne Jõgeva,
Kanepi valla autasude kätteandmine
Kell 20.00 Tantsuõhtu ansambliga C duur.
Sündmus on tasuta!
24. veebruar kell 7.15 Maakondlik pidulik riigilipu heiskamise tseremoonia Kanepis
Traditsiooniliselt heisatakse riigilipp päikesetõusu ajal kell 7.19 Kanepi
Vabadussõja mälestussamba juures.
Info: Marju Jalas 58163636
24. veebruar kell 11.00 Vabariigi Matk. Kogunemine Kanepi Seltsimaja juures
info: Maiken Keldu 5283267

25. veebruar kell 11.20 Pidulik aktus Kanepi
Gümnaasiumis.
Külalisesineja kindral Ants Laaneots. Huvilistel
võimalus osaleda
info: Kanepi Gümnaasium 7976320

10. märts kell 15.00 Kanepi Seltsimajas: Kanepi harrastusteatri etendus „Head isu!“
Mjasnitski ainetel seatud komöödia, lavastaja
Ülle Sillamäe. Pilet 2 eurot
15. märts kell 18.00 Kanepi Seltsimajas: Mälumäng
16. märts kell 15.00 Põlgaste Kultuurimajas: Kanepi harrastusteatri etendus „Head isu!“.
Mjasnitski ainetel seatud komöödia, lavastaja
Ülle Sillamäe. Pilet 2 eurot
22. märtsil kell 20.00 Kanepi Seltsimajas:
peoõhtu „ Tantsuga kevadesse“.
Esineb Toomas Anni. pilet 5 eurot
04. aprill kell 18.00 Kanepi Seltsimajas: Peterburi Tsirkus Esinevad: Jooga, lõbus kloun,
puudlid, seebimullid, tuvid, kassid, püüton
Piletid lastele 3 eurot, täiskasvanutele 5 eurot.
info: Marju Jalas 58163636
12. aprill kell 18.00 Kanepi Seltsimajas: Mälumängu hooaja viimane turniir
Üllatuskülaline! Parimate autasustamine

01.märts kell 11.30 Kanepi Seltsimajas Eesti
Lasteteatri etendus „Loomad liikluses“
Pilet 2 eurot

12. aprill Põlgaste kultuurimajas: Naljakuu
tantsutrall ansambliga Lihtsad Poisid. Külalisesineja Lahedad Mutid. Pilet 5 eurot

02. märts kell 11.00 Kanepi valla talimängud
Jõgehara külas Mesipuu talus. Toimuvad ka
meistrivõistlused suusatamises. Vabatehnika.
Jälgi reklaami!

14. aprill kell 13.00 Kanepi Seltsimajas: 2012.
aastal sündinud Kanepi valla laste ja nende vanemate pidulik tunnustamine.
Täiendav info: Marju Jalas, Kanepi Seltsimaja
juhataja, tel 5816 3636
http://www.kanepi.ee/seltsimaja
Asta Puru, Põlgaste Kultuurimaja juhataja,
tel 797 3324

08. märts Põlgaste kultuurimajas: Naistepäeva pidu ansambliga Svips. Külalisesineja naisrühm Linda Antslast. Pilet 5 eurot
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ÕNNITLEME!
03.03 Helju Visnapuu
MÄRTS
07.03 Enno Lokk
27.03 Kalju Reedi
19.03 Ülla- Külli
05.03 Aliise Valge
Kuslapuu
14.03 Johanna Sõlg
26.03 Aksel Assi
25.03 Salme-Renate
Hallap
APRILL
05.03 Elleonora
30.04 Hugo Vares
Vaher
10.04 Ilse Müürsepp
12.03 Jekaterina
25.04 August Õigus
Sarik
25.04 Magda03.03 Viktor Laan
Eherranda Teder
21.03 Leo Parras
05.04 Linda Mandel
30.03 Kalju Oinus
02.04 Aime Iisma
23.03 Anna Liivamägi
09.04 Helmi Sikk
04.03 Marta Hark
04.04 Õie Tiisler
10.03 Roland Palk
19.04 Vaike
11.03 Vilma Kaptein
Rosenfeldt
16.03 Virve-Agneta
06.04 Aita Kattai
Kriiva
02.04 Elviira Kudu
09.03 Aasa Meitern
15.04 Malle Hallap
29.03 Helju Leib

17.04 Hele Pärli
03.04 Heino Visla
18.04 Erik Aunapuu
20.04 Juta Oja
20.04 Kalev Kirotar
21.04 Elmut Käsik
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
Mihkel Oja Põlgaste küla
Aleks Kirst Kanepi alevik
Raigo Feliks Filatov Soodoma küla
Tairi Kukk Rebaste küla

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 catering-teenust,
tel 520 1139

Naiskogu Kadri kutsub kõiki ühiskondlikult aktiivseid naisi, olenemata vanusest, osalema avaüritusel „Naise seitse tahku“ 8. märtsil
kell 19.00 Põlgaste Kultuurimajas.
Info: Ene Kuusneem tel. 55 581721
või e-post koidu.otsar@mail.ee

MÄLESTAME
Kalev Sööt
29.11.1952-29.11.2012
Leili Aavola
26.12.1924 – 14.12.2012
Jaan Tiisler
22.11.1938- 26.12.2012
Vilma Masso
14.04.1929 – 03.01.2013

Kanepi
Teataja

Kanepi vallavalitsuse ja volikogu ajaleht
Toimetuse aadress:
Turu põik 1, Kanepi, 63101 Põlvamaa.
Toimetaja: Ülle Sillamäe, tel 5561 2427

Milvi Kutti
17.07.1931 – 09.01.2013
Leili Raamik
11.08.1953 – 11.01.2013
Leida Kuhi
10.07.1927 – 16.01.2013
Ruthi Rinne
21.12.1947 – 20.01.2013

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

Pilvi Juks
29.07.1978 – 24.01.2013
Eha Parras
07.09.1930 – 28.01.2013

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

