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25.märtsil toimub üleminek suveajale
EV100

VALLAVANEMA VEERG

Kanepi vald tunnustas aktiivseid kodanikke
Kanepi Vallavolikogu otsustas
20.02.2018 istungil nimetada
Kanepi valla Aukodanikuks Maria
Drenkhani ning Kanepi valla 2017.
Aasta Tegijaks Aire Hallapi.
Kanepi valla Aukodaniku tiitli
pälvinud Maria Drenkhan on
pidanud õpetaja ametit nii Karste
kui Kanepi koolis. Maria on kogu
hingega pühendunud kultuurielu
edendamisele.
I Seeniortantsufestival toimus
2007. aastal Kanepis Maria
eestvedamisel. Sealt edasi on need
toimunud igal aastal erinevates
paikades, ületades ka rahvusvahelisi
piire. Maria Drenkhan juhendab
Kanepi vallas naisrühma “Sügiskulla
Leedid” ning segarühma “Päripidi”.
Koos on osa võetud mitmetest
tantsupidudest ja üritustest Eestis
ja piiri taga. Maria on sõlminud

Maria Drenkhan
sõprussidemeid
nii
Soome,
Saksamaa, Läti kui ka Leedu
tantsurühmadega. Maria liidab ja
ühendab oma innukusega seeniore
ja kuldses keskeas tantsijaid. 2005.

Aire Hallap

Kanepi valla tunnustusüritus

aastal autasustati teda Eesti Vabariigi
Punase Risti V klassi teenetemärgiga.
2013. aastal omistati Mariale Kanepi
valla Aasta Tegija tiitel positiivse
maine kujundamise ja paikkonna
tuntusele kaasaaitamise eest. 2016.
aastal tunnustati Mariat viljaka töö
eest tantsukultuuri edendamisel
Sotsiaalministeeriumi aukirjaga.
Kanepi valla 2017. Aasta
Tegijaks nimetati Aire Hallap,
kes on juba aastaid üles näidanud
suurt
initsiatiivi
koduvalla
tegemistes. Aire tegemised on
mõjutanud Kanepi valla ja selle
ümbruse
kodanikuühiskonda.
Tema eestvedamisel said käima
lükatud jõululaat ja kirbuturg.
Samuti on Aire pakkunud elamusi
korraldades erinevaid toidukoolitusi
ja õpitubasid. Kahel viimasel aastal
on ta ette võtnud kogukonnapäeva
Ritsike laada korraldamise, mille

eesmärgiks on ergutada piirkonna
inimesi kaasa lööma ühisel
kogukonna üritusel. Eelmise aasta
suvelõpukontsert Kanepi Aiandi
lillepaviljonis toimus samuti Aire
eestvedamisel.
Aktiivse ja kiiduväärt tegevuse
eest Kanepi valla arengus pälvisid
tänukirja: Vaike Kottisse, Piia Jõks,
Kanepi Lasteaed, Merike Luts, Mikk
Järv, Allan Sarnit, Tuulike Mölder,
Kersti Kõrge, Riina Hass, Helju
Telling, Tiiu Ladva, Ere RekkerMägi, Aivar Täpsi, Liivia Vaas, Arne
Ermel, Anu Luiga, Kanepi Segakoor.
Tunnustusavalduste
pidulik
üleandmine toimus Kanepi valla
tunnustusüritusel 22. veebruaril
Kanepi seltsimajas.

Head kodanikud, järjekordne
kuu on jällegi möödas. On olnud
suurepärane võimalus nautida üle
pika aja kaunist talveaega. Eesti
riik tähistas oma 100. sünnipäeva.
See on meie kõigi sünnipäev.
Ka Kanepi vallas tähistati
väärikalt meie riigi sünnipäeva.
Riigimehe
Heinrich
Mark’i
juures
peeti
Kerli Koor mälestuskivi
Kanepi valla kultuuri- ja vabaõhuaktus, kus haridus- ja
haridusnõunik teadusminister sidus Põlvamaal
kootud
sinimustvalge
salli
fotoskulptuuri kaela.
24. veebruari varahommikul
toimus traditsiooniline maakondlik
lipuheiskamise tseremoonia Kanepi
Vabadussõja
ausamba
juures.
Vaatamata külmale ilmale oli
kohal palju rahvast ja oli väga ilus
hommik koos Kanepi segakoori
lauluga. Uhkelt tähistati meie
riigi
sünnipäeva
lasteaedades,
koolides ja külakeskustes. Riigi
sünnipäeva tähistamine jätkub ja
kestab läbi terve aasta. Kanepi vald
kinkis Eesti Vabariigi sünnipäeva
puhul majaomanikele üle 700
majalipu. Vallas ringi sõites oli
väga hea tunne näha lehvimas palju
sinimustvalgeid lippe. Loodan väga,
et heiskame jätkuvalt riigipühadel
Kanepi valla tänukirjaga tunnustatud aktiivsed inimesed
ja
perekondlikel
tähtpäevadel
riigilipud. Kutsun üles kõiki
vallakodanikke tegema kingitust
Eesti riigile, see ei pea olema
rahaliselt mõõdetav materiaalne asi.
Veebruaris toimunud volikogu
istungil kinnitati esimene ühinenud
valla eelarve mahuga üle 6,3 miljoni
euro. Eelarve kinnitamine sai teoks
tänu suurele tööle ja valla allasutused
saavad kindlustundega jätkata
tegutsemist. Seni töötanud asutused
kõik jätkavad ja lisaks loodi juurde
uus asutus – Krootuse külakeskus.
Esimese eelarvega sai palju
ühtlustatud kolme liitunud valdade
seniseid määrasid. Usun, et tegu
Kanepi Segakoor Fotod: Maanus Hass
on hea eelarvega ja esimene aasta
loksutab tegevused ja vajadused
täpsemalt paika. Volikogus otsustati
ka Kanepi valla lasteaedades käivate
laste, kelle vähemalt ühe vanema
alaline elukoht rahvastikuregistri
andmetel on Kanepi vald, toidukulu
katmine valla eelarvest. Kohamaksu
arutelu jätkub ja otsus tuleb
märtsikuus.
Kanepi vald tunnustas 22.
veebruaril tublisid tegijaid. Kanepi
valla Aukodaniku tiitli pälvis Maria
Drenkhan ja 2017. Aasta Tegijaks
valiti Aire Hallap. Palju õnne neile ja
teistele tegijatele!

Heinrich Mark sai kaela sinimustvalge salli
Neljapäeval, 22. veebruaril
said üle Eesti enam kui 20 tuntud
skulptuuri vabariigi 100. sünnipäeva
auks kaela sinimustvalged sallid,
mille kudusid Põlva Käsitööklubi
liikmed.
Austusavaldusena
toimus
Ihamaru külas endise riigivanema
Heinrich
Marki
sünnitalus
vabaõhuaktus, kus haridus- ja
teadusminister Mailis Reps sõlmis
salli riigivanem Heinrich Marki
fotoskulptuuri ümber.
Kanepi vallavanem Andrus
Seeme ütles oma sõnavõtus: “On
väheseid talusid, mis on andnud 4
perepoega, kellest kahest on saanud
kõrged poliitikud ja kaks on andnud

oma elu Eesti eest.” Heinrich Mark
oli eksiilis viimane Eesti Vabariigi
peaminister presidendi ülesannetes,
kes andis 7.oktoobril 1992 Riigikogu
ees volitused üle president Lennart
Merile.
“On väga uhke tunne, et Kanepi
vallas sündinud inimesed on nõnda
väärikalt teeninud ja hoidnud Eesti
riiki”, sõnas Seeme.
Austamistseremooniale
olid
oodatud kõik piirkonna elanikud.
Kerli Koor
Kanepi valla kultuuri- ja
haridusnõunik

Soovin
kõigile
ilusat
teguderohket kevadkuud.

Foto: Kerli Koor

ja

Andrus Seeme
Kanepi vallavanem
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VOLIKOGU

Foto:Tuulike Mölder

Kanepi Vallavolikogu istung
20.veebruaril 2018

Matkasime Eesti Vabariigi terviseks ligi 700 kilomeetrit

24. veebruaril kell 11 on ikka
kogunetud Kanepi kirikuplatsile,
et mõõta kilomeetreid koduvallas
ning saada sära silma. Sel
ümmarguse
numbriga
riigi
sünnipäeval startisid matkajad
lausa kahest punktist- Kanepi
kirikuplatsilt ja Saverna Konsumi
juurest.
Kanepis juhtis 25 matkajat Sirje
Salundi. Reipal sammul viis tee üle
Keramäe Jõksi laululavale ja Silgu
bussipeatusest läbi Jõksi küla Mügra
külla. Hobuala endise maanteekõrtsi
paigas ootas matkajaid tee, pirukad,
kukesupp ja lahke pererahvas.
Merikese ja Anu toitu kiideti kõvasti.
Rõõmsas meeleolus oodati Saverna
poolt saabujaid, kelle tee oli mõne
kilomeetri võrra pikem.
Meeldivaks üllatuseks saabusid
Hobualasse neli tõukekelgumatkajat
Vastse-Otepää koolimaja lähedalt,
lipp kelgul uhkeldamas.
Saverna rahvast, aga polnud veel
ikka näha. Kanged kepikõndijad
eesotsas Vaike Meesakuga hakkasid
neile vastu rühkima…
Kui Saverna-poolse grupi juht
Tuulike Konsumi ette kihutas, oli
elevil Kõlleste rahvas juba kohal.
Liitus seltskond Savernast, jagati

kõigile lipukesed, loeti rahvas üle,
muidugi fotojäädvustused ning
teele! Soodlasse, sealt Tiido külla
ja kaunist loodust ning maastikku
imetledes selgitama, kui pikk
see Mügra küla ikkagi on? Hansi
bussipeatusest on Hobualla veel 2
kilomeetrit. Kõige kõrgemast tipust
Hobuala poole kiigates paistsidki
vastu tulnud kepikõndijad.
Hulgaliselt energiat kulutanud
matkalistele
kulus
söögipaus
marjaks ära. Kodutee ootas, küll
pisut lühem ja sirgem.

Kanepi matkajad läbisid umbes
12, Saverna omad 14,5 ning VastseOtepää omad umbes 9 kilomeetrit.
Kokku ligi 700 km.
Matka korraldajateks olid Kanepi
Seltsimaja, Naiskodukaitse Kanepi
Jaoskond ja MTÜ Saverna KES KUS.
Pilte ja Tauno Pettai droonivideot
saab vaadata Facebook’i grupist
MEIE KANEPI.
Suur tänu kõigile kaasalööjatele!
Tuulike Mölder

Matka algus Kanepi kirikuplatsilt. Foto: Linda Jalas

Lipuheiskamise tseremoonia päikesetõusul
24.veebruaril Kanepi vabadussamba juures

Foto: Vaike Kottisse

Foto: Jan Rahman

Teisipäeval,
20.
veebruaril
2018 toimunud volikogu istungi
päevakorras oli 13 päevakorrapunkti.
Istungil arutatud olulisematest
teemadest
väärib
kõigepealt
nimetamist päevakorra esimene
punkt, milleks oli Kanepi valla 2018.
aasta eelarve vastuvõtmine. Sellel
aastal oli eelarve koostamine meie
jaoks uudne, kokku tuli koondada
kolme ühinenud omavalitsuse
vajadused. Volikogu eesmärgiks
on tasakaalustatud eelarve, et
kulutaksime vastavalt tuludele
ning kui tulude osakaal eelarves
suureneb, saame teha eelarves
korrektuure ja rohkem valdkondi
toetada. On rõõm tõdeda, et eelarve
arutelud möödusid konstruktiivses
õhkkonnas.
Oma
arvamuse
eelarve kohta andsid volikogu
komisjonid eesotsas majandus- ja
eelarvekomisjoniga.
2018. aasta
eelarves on planeeritud valla tulud
6 368 184 eurot. See on 159 396
eurot ehk 2,57% enam kui 2017.
aasta eelarve täitmine. Eelarves
planeeritud põhitegevuse kulud on
6 123 904 eurot.
Rohkelt arutelu tõusis volikogus
valla
lasteaedade
toidukulu
kompenseerimise ümber. Seni on
toidukulu tasumisest vabastatud
olnud Kanepi ja Põlgaste lasteaias
käivad endise Kanepi valla lapsed.
Enamhäältega otsustas volikogu
vabastada toidukulu tasumisest
kõikides
ühinenud
valdade
lasteaedades käivad lapsed, kelle
elukoht on registreeritud Kanepi
vallas.
Valla
koolilaste
hariduse
kättesaadavuse ja mitmekesisuse
toetamiseks
otsustas
volikogu
maksta erakoolidele tegevuskulude
katmiseks toetust proportsionaalselt
selles koolis õppivate Kanepi valla
õpilaste arvuga 15.00 eurot kuus
õpilase kohta.
Volikogus valitses üksmeel
Krootuse külakeskuse asutamise
osas.
Vajadus
külakeskuse
asutamiseks on tingitud üldisest
valla
kultuurielu
korralduse
ühtlustamisest.
Külakeskuse
peamiseks
tegevuspiirkonnaks
on Krootuse, Ihamaru, Karilatsi,
Prangli, Karaski, Piigaste, Palutaja,
Häätaru, Tõdu, Tuulemäe, Veski ja
Voorepalu külad ehk endise Kõlleste
valla territoorium. Külakeskuse
tegevuse peamiseks eesmärgiks
on edendada tegevuspiirkonna
kultuurielu.
Külakeskus
pakub võimalusi huvitegevuse
harrastamiseks,
aktiivseks
puhkuseks, vaba aja veetmiseks,

toetab noorte omaalgatuslikke
projekte
ning
korraldab
noortesündmusi.
Ühehäälne oli ka volikogu
otsus kinnitada Põlgaste Lasteaia
arengukava aastateks 2018-2021.
Arengukavaga seatakse lasteaia
tegevuse ja arengu suunad ning
eesmärgid.
Volikogus oli esimesel lugemisel
ühinenud valla uus põhimäärus.
Ühinemise järgselt jäi kehtima
Kanepi valla põhimäärus, volikogul
on aga kohustus kuue kuu jooksul
valmistulemuste
kinnitamisest
võtta vastu uus valla põhimäärus.
Põhimääruse saab vastu võtta, kui
volikogus toimunud vähemalt kaks
lugemist.
Veebruari kuu on möödunud
Eesti Vabariigi 100 aastapäeva
tähistamise vaimus. Kanepi vald
tähistas
vabariigi
aastapäeva
muuhulgas Kanepi Seltsimajas
22. veebruaril toimunud üritusel.
On hea traditsioon anda vabariigi
aastapäeva üritusel üle valla
tunnustusavaldused oma tegevusega
eriliselt esile tõusnud ning eeskujuks
olnud inimestele. Volikogu nimel
tänan kõiki tublisid inimesi, kes
esitasid väärikad kandidaadid valla
tunnustustele. Valiku tegemine ei
olnud kindlasti kerge, iga ülesseatud
kandidaat
vääris
tunnustust.
Volikogu
otsustas
nimetada
Kanepi valla Aukodanikuks Maria
Drenkhani, kes on silma paistnud
väsimatu ja pühendunud kultuurielu
edendajana. Valla 2017. aasta Aasta
Tegijaks nimetati Aire Hallap, kes
on juba aastaid üles näidanud suurt
initsiatiivi koduvalla tegemistes,
möödunud aastal aga paistis eriliselt
silma Ritsike laada ja suvelõpu
kontserdi korraldamisega. Palju
õnne ja teotahet Mariale ja Airele!
Volikogu istungi protokolli
ja
vastuvõetud
õigusaktidega
saab tutvuda valla kantseleis,
raamatukogudes
ning
elektrooniliselt Kanepi Vallavalitsuse
dokumendiregistris.
Järgmine volikogu istung toimub
20. märtsil Kanepi vallamaja saalis.

VALLAVALITSUS
Tasuta ühisveevärgi ja
-kanalisatsiooniga liitumine kuni
30.06.2018
AS Võru Vesi annab teada, et
vastavalt AS Võru Vesi nõukogu
28.08.2017 otsusele kehtib Antsla,
Kanepi ja Võru (endise Sõmerpalu
valla
territooriumil)
valla
tegevuspiirkondades ühisveevärgi
ja -kanalisatsiooniga liitumistasuta
liitumine kuni 30.06.2018.
Selleks kuupäevaks peab olema
liituja välja ehitanud kinnistupealsed
torustikud ning sõlminud AS-iga
Võru Vesi teenuslepingu.
Liitumiseks tuleb vee-ettevõttele
esitada
esmalt
liitumistaotlus.
Liitumise
kohta
täpsem
informatsioon AS Võru Vesi
kodulehelt www.voruvesi.ee, tel: 782
8334, e-post: voru.vesi@voruvesi.ee.

Alates 01.07.2018 kehtib kõigis
AS Võru Vesi tegevuspiirkondades
liitumistasu.
Liitumistasu
arvutatakse
vastavalt Konkurentsiameti poolt
22.09.2015 kooskõlastatud AS Võru
Vesi ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
liitumistasu
arvutamise
metoodikale. Liitumistasu sisaldab
vee-ettevõtja poolseid kulutusi,
mis on tehtud võimaldamaks
kinnistul
liituda
ühisveevärgi
ja
-kanalisatsiooniga,
näiteks
liitumispunkti ja ühendustorustike
väljaehitamine. Kehtiva metoodika
järgi arvutatakse igale kinnistule
eraldi liitumistasu, vastavalt tehtud
investeeringute maksumusele.

Kanepi valla vallasekretär
Tere, Kanepi valla elanikud ja
Kanepi Teataja lugejad!
Olen uue haldusreformijärgse
Kanepi
valla
vallasekretär.
Varasemalt töötasin Valgjärve
vallasekretärina ja enne seda 6
aastat Tartu Maakohtus süüteoasju
menetleva kohtuniku sekretärina.
Olen pärit Tallinnast, viimased 10
aastat elanud perega Lõuna-Eestis.
2007. a asusin õppima Tartu Ülikooli
õigusteaduskonda, mille lõpetasin
2014. a omandades magistrikraadi.
Vallasekretäri
ametijuhendist
tulenevate kohustuste paremaks
täitmiseks omandasin 2017. a
Tartu
Kutsehariduskeskuses
arhiivikorrastaja erialakutse.
Leian,
et
vallasekretäri
ameti puhul on tegemist väga
mitmekülgse tööga, mis pakub

erinevaid ametialaseid väljakutseid.
Kuna minu ametisoleku aja sisse
langes haldusreformi lõpuperiood,
siis see mõjutas tunduvalt minu
töökohustusi
ja
–korraldust.
Iseloomult olen kohusetundlik ja
püüan alati täpne olla.
Alates 2018. a veebruarist
olen Naiskodukaitse akadeemilise
jaoskonna juhatuse liige, seega
enamuse oma vabast ajast veedan
ma nüüd metsas. Ja kui veel juhtub
sellest tibake alles jääma, siis tegelen
kunsti ja käsitööga või loen häid
raamatud.
Olge terved ja mõelge häid mõtteid!
Lugupidamisega
Elen Heidok

Kaido Kõiv
Kanepi Vallavolikogu esimees
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INFO
Eelarvamusfestival tuleb taas!
Kolme kuu pärast toimub Eesti
Maanteemuuseumis juba kolmas
Kagu-Eesti
eelarvamusfestival.
Üle-eestilise Paide arvamusfestivali
poole
noorema
pereliikmena
on ta sellest aastast ka osake
demokraatiafestivalide võrgustikust
Democracy Festivals, kuhu Eestile
lisaks kuuluvad veel seitsme riigi
sarnased festivalid.
Mis on Democracy Festivals?
Tegemist on Balti- ja Põhjamaade
koostööga
arutelukultuuri
arendamisel ja mis meile eriti
südantsoojendav – võrgustiku
idee sündis vanal Liivimaal! Siit
saame järeldada, et piirikaubandus
on tasapisi arenemas laiemaks
rahvadiplomaatiaks.

Millist
kasu
loodab
demokraatiafestivalide võrgustikust
saada Kagu-Eesti eelarvamusfestival?
Taani Folkemødeti eeskujul on
meil soov avada kohalike lehtede
kõnenurk,
kus
ajakirjanikud
serveerivad kuulajatele kuumimaid
teemasid. Samuti saavad riigid otsida
lahendusi ühistele väljakutsetele,
olgu nendeks eestlaste ja lätlaste
suur murepunkt väljaränne või siis
kõiki riike ühendav keskkonnakaitse
lai temaatika. Võimalus kutsuda
siia külalisi ja asjatundjaid mujalt
riikidest on juba iseenesest suur
asi, aga ka vastukülastused on
maailmapilti avardavad. Eestlasi on
partnerid tunnustustanud ka meie
organiseerumisvõime eest. Kui

mujal on põhikorraldajad kohalikud
omavalitsused ja/või ettevõtted,
siis Eesti festivalid sünnivad
sadade vabatahtlike abil. Samuti
oleme hinnatud nii-öelda butiikfestivalina, mis pakub erinevatele
ühiskonna gruppidele unikaalset
üks ühele suhtlemisvõimalust.
Tänavu toimub Kagu-Eesti
eelarvamusfestival taas 3x3 raamis
ehk meil saab olema kolm ala,
millest igaühel toimub kolm arutelu.
Teemad pakuti ideekorje käigus,
mis lõppes 25. veebruaril. Kohe
algab programmi koostamine,
mille teeme avalikuks mais.
Etteruttavalt saab kinnitada, et
žanripuhtaid eelarvamusi pakuti
kolmes kategoorias: 1) Eesti koht
globaalses külas, 2) inimvara ning
3) keskkond. Samuti loodame, et
EV100 juubelihõngu aitavad üleval
hoida mitmed tuntud külalised,
kelle lõplikud nimed selguvad
samuti maiks.
Kagu-Eesti eelarvamusfestival
on kujunemas Eesti esimeseks
maakultuurifestivaliks.
Oleme
üheks oma missiooniks võtnud
kogukondliku vaimu aretamise läbi
erinevate kultuuride risttolmlemisele
kaasaaitamise. Kohe on ka algamas
Eesti ühes servas järjekordne
linnakultuurifestival, seega ainuüksi
juba tasakaalu huvides tasub teises
servas
arendada
maakultuuri.

Metsaühistu tagab
jätkusuutliku
metsamajandamise

Aasta tagasi toimunud kohtumisel
president Kersti Kaljulaidiga sai
ka täpsustatud, et linn ja maa
pole meie mõistes vastandid, vaid
moodustavad koostoimiva terviku
ning muuilma näiteid tuues pole
kahtlust, et ka linna- ja maakultuurid
annavad risttolmlemisel elujõulisi
hübriidliike. Kuidas kõik saab sel
korral välja nägema, see selgub juba
9. juunil Eesti Maanteemuuseumis.
Kagu-Eesti
eelarvamusfestivali
tegemistel saab silma peal hoida
ka Facebookis meie omanimelisel
lehel. Kõik, kes soovivad festivali
õnnestumisse
panustada
vabatahtlikuna,
saavad
sellest
teada anda e-kirja teel: kagueesti@
arvamusfestival.ee. Olete oodatud
kaas lööma!
Ott Rätsep

Miks kindlustada oma kodu?
Inimesed teadvustavad aastaaastalt üha enam kindlustuse
vajalikkust. Mõndagi saab õnnetuste
ärahoidmiseks ise ette võtta- täites
hoolsalt ohutusnõudeid ja olles
heaperemehelik oma kodu ja vara
suhtes. Teinekord aga võib tulekahju
alguse saada ka pelgalt ebasoodsate
asjaolude
kokkulangevusest.
Praegused külmakraadidki panevad
kodude küttesüsteemid ja -kolded
proovile. Vanarahva ütluses „Varas
jätab varna seina, tuli ei jäta midagi“
on tõetera sees. Ka loodusjõudude
eest pole ükski kodu kaitstud. Tuli
ja torm ongi kindlustusseltsidele
läbi aegade kaasa toonud kõige
suuremaid kulutusi.
Kindlustusteadlikkuse tõusuga
on inimestel ka erinevate seltside

tingimustes
orienteerumine
saavutanud kõrgetasemelisuse. Läbi
aastate on seltsid muutnud tingimusi
laialdasemaks.
Eesmärgiks
on
võimalikult paljude ootamatuste
korral inimestele abi osutada- et ka
peale kahjujuhtumi esinemist jääks
klient seltsi rahulolevaks kliendiks.
Nii on võimalik kaitsta lisaks
elamule ja korterile ka kodust vara,
sealhulgas ka kaasaskantavat vara
(jalgratas, telefon jm) - lähtuvalt
just inimese enda personaalsest
soovist. Ka kaitsete ulatust saab
inimene ise määrata vastavalt enda
vajaduselealates
tulekahjust,
tormist, pikselöögist, veeavariist,
tehnosüsteemi
ootamatust
purunemisest tekkinud juhtumitele
kuni varguse- vandalismi ja koduse

vara ootamatu purunemiseni välja.
Vanematel inimestel võib olla
igapäevastes toimetustes keeruline
elektripirnigi lambis vahetada,
sest ei saa või ei tohi liiga madalale
või kõrgele ennast küünitada.
Kuidas tulla aga toime ootamatu
veetorustiku
purunemisega,
tekkinud lekke kõrvaldamisega
või tormi tõttu kahjustada saanud
katusest sissetuleva vihmaveega?
Siingi saaks kindlustus aidata- on
muretum helistada ööpäevaringsele
Koduabi telefonile.
Kindlustuseta
tuleks
kahjujuhtumi korral oma kodu
isiklike
rahaliste
vahenditega
taastada ja leida tööks vajalikud
spetsialistid. On hea, kui sellisteks
ootamatusteks on läbimõeldult

vastavad ettevalmistused tehtud ja
rahalised vahendid olemas, kuid
turvaline on teadaKodukindlustuse
olemasolul
on abi ja nõu kohe telefonikõne
kaugusel! Seda nii öösel kui päeval,
nii varahommikul kui hilisõhtul,
olenemata kellaajast ja kuupäevast.
Lihtsaim viis oma kodu ja vara
kaitsta on kindlustamine.
Kindlustusküsimustega
ja
personaalse pakkumise saamiseks
palun pöörduda:
tel 5192 6292, e-post agnes@
kolleriauto.ee
Agnes Lumi
Kolleri Auto ja Kindlustus OÜ

Ühinenud
Metsaomanikud
MTÜ on alates 2017.a. aprillist
FSC® C135147 metsamajandamise
ja tarneahela grupisertifikaadi
omanik. Tegemist on rahvusvahelise
sertifikaadiga, mis näitab, et
metsaomanik majandab oma metsa
vastutustundlikult.
Grupisertifikaadi
liikmete
tegevus peab olema vastavuses
kõikide sertifikaadi printsiipide ja
indikaatoritega. Väga oluliselt kohal
on kohaliku kogukonna õigused
ja nende ressursside kaitse. FSC®
grupisertifikaadiga liitunud järgivad
muuhulgas järgmisi punkte:
• Metsaomanik ei tee piiranguid
igaüheõiguse realiseerimiseks.
• Metsaomanik peab piirangute
tegemisel neid põhjendama ja
kirjeldama.
• Metsaomanik peab austama
kohalike kogukondade seaduslikke,
tavaõiguslikke või traditsioonilisi
õigusi metsaressursside kasutuseks.
• Kvalifitseeritud kohalikele
elanikele peab pakkuma võimalust osaleda eelistatud viisil
metsamajandaja
tegevuses
seoses tööhõive ja alltöövõtuga.
Metsamajandaja suunab tähelepanu
kohaliku tööjõu kasutamisele.
• Metsamajandaja peaks kohalikele elanikele tagama võimaluse
osta oma tarbeks küttematerjali.
•
Metsamajandaja
peab
regulaarseid läbirääkimisi huvirühmadega.
Meie FSC® grupisertifikaadi
suuremate metsamajandajate hulka
kuuluvad: Eesti Metsafond OÜ,
Estonian Sustainable Forestry OÜ,
Haanja Forests OÜ, Karusambla OÜ,
Metsagrupp OÜ, Metsamaahalduse
AS, Metsatalu OÜ, Mortec OÜ,
Palumetsa OÜ, Taanimets AS,
Varoteks OÜ, Vestman Forest Fund
AS, Rainert RL OÜ ja veel hulgaliselt
metsaomanikke.
Kõikidele
FSC
sertifikaati
puudutavatele
küsimustele
saab vastuse metsaühistu keskkonnaspetsialistilt:
pilleriin@eestimetsad.ee või +372
56686521.

HARIDUS
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Kanepi Gümnaasiumi välisprojekt
Kanepi Gümnaasiumi õpilastel
Monika Kattail ja Maarja Runtalil
oli võimalus külastada Inglismaad
Erasmus+ KA2 programmi „United
Ambassadors“ raames. Projektist
võtavad osa kolm riiki ja 6 partnerit
– Ühendkuningriigid, Ungari ja Eesti.
Pisikesest Eestist on osalemas lausa 4
liiget, neist kaks Ida-Virumaalt.
Programm
„United
Ambassadors“ on kutsutud ellu keskenduma
positiivsete
suhtlemisoskuste
ja
emotsioonide arendamisele, kuidas
koostöös üksteisega suudame luua
koolikeskkonna, kus kõigil on hea olla.
Selle tarvis treenitakse noorte vastavaid
omadusi ja oskusi, mis lasevad neil
eeskuju näidata ja toeks olla ka ülejäänud
koolikaaslastele.
Välisriiki reisides vaatle sealsete
inimeste olemust
Üks omapärane ja igati meeldiv
võimalus soosis mind, nimelt avanes
võimalus nädalaks ajaks Inglismaale
reisida. Ühtviisi oli tegemist reisiga,
teisalt jällegi väga mahuka ja töörohke
projektiga ning terve nädal põimis
endasse hulganisti loenguid, erinevaid
töötubasid, järjepidevat koostööd,
presentatsioone, rohkelt kogemusi
ja uusi sõpru. Õpilastest oli minu

reisikaaslaseks ja projektis osalejaks
Maarja Runtal ning meid saatis
projektiga seotud õpetaja Kristel
Uiboupin. Tulevasel õpilaskonverentsil
ootame kõiki huvilisi kuulama meie
esitlust, kus avame projekti sisulist poolt
ja jagame reisimuljeid.
Nädala jooksul tekkis silmapaistvalt
hea arusaam sealsetest inimestest ja
nende
käitumistavadest.
Igapäeva
rutiinis oli läbivalt näha suursugust
viisakust,
tolerantsust,
sõnaliselt
väljenduvat huvi end ümbritsevate
inimeste vastu ja katkematut naeratust
suul. Üks tore situatsioon tekkis
toidupoes olles, kui jäin hetkeks seisma,
et vaadata, kus Maarja on ning mul tekkis
silmside lihaletis toimetava poemüüjaga.
Ta naeratas mulle ning sõnas: “Tere, kas
sinuga on kõik hästi?” Hetkeks justkui
tardusin sõnatult paigale, kuid õnneks
kadus kiiresti tekkinud kohmetus ja
andsin müüjale vastuse, et minuga on
kõik hästi. Selline olukord annab aimdust
sellest, et eestlased reeglina võõrastega
ei räägi ja see omakorda annab põhjuse
minu hetkelisele kohmetusele.
Omaealisi noori jälgides tundsin
siirast rõõmu sellest, et polnud
sotsiaalseid gruppe, mis ühtlasti kaotas
ära võltsi vajaduse olla keegi selleks,
et kuhugi kuuluda. Meil oli võimalus

külastada
erivajadustega
tüdrukute
kooli, kus õppis ligikaudu 200 õpilast.
Peale tutvustavat ringkäiku ja tegevusi
koolis oli kavas ühine spordivõistlus
võistkondades. Ma mängisin, võistlesin
ja samaaegselt imetlesin neid tüdrukuid.
Tüdrukute erivajadused olid väga erinevad
ja idividuaalsed, kuid sellest hoolimata olid
nad spordivõistluse ajal üksteise suhtes
väga toetavad, empaatiavõimelised ja
moodustasid ühtse terviku, ehkki nad olid
võistlusolukorras, mis tekitab teatavasti
võidujanu ja mänguhasarti.
Nädala jooksul saime koolitusi
mitmetelt mentoritelt, kes kõik olid
väga omanäolised. Ühtviisi oli suureks
üllatuseks see, et ma ei kogenud ühtegi
negatiivset emotsiooni läbi õpingute ja
kogu koolituse vältel. Üheks võtmesõnaks
oli rutiini puudumine, mis väljendus
eelkõige selles, et tegevused võisid küll
olemuselt olla samad, kuid alati leiti uus
lähenemisviis või väike uuenduslik nüanss.
Koju naastes kõnetasid mind positiivsed
emotsioonid, mille kujundajateks olid
eelkõige sealsed inimesed ja nende
naeratus, projekti olemus ja sisu,
koolinoored ja koolisüsteem ning mõnus
kevadine ja kuiv ilm.
Monika Kattai

Fotod: Monika Kattai
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Kanepi Gümnaasium sai ronimisseina
Oleme Kanepi koolis juba
mõnda aega käinud ringi mõttega,
kuidas muuta õpilaste olemine
koolis ühelt poolt mugavamaks ja
teisalt võimalusterohkemaks. Suurt
tähelepanu tahame pöörata õpilaste
liikumisele ja ka rohkem värskes
õhus liikumisele. Liikumine on
tihedas seoses aju tegevusega ehk
füüsiline aktiivsus mõjub vaimsele
tegevusele toetavalt.
Eelmisel
aastal
tegime
koridoridesse puhkenurki, kus
õpilased saaksid vabal hetkel ja
vabas asendis olla. Sügisel sütitas
meid füüsikaõpetaja Kristel ideega
teha koos heategevuslik projekt ehk
küpsetada küpsiseid, turustada need
ning koguda raha millegi jaoks,
mida õpilased vajavad. Mõte jäi
peatuma ronimisseinal. Õpetaja Ele
valmistas retsepti ning kaks kuud
toimus ülekooliline küpsetamine.
Iga klass ja õpilane sai oma
võimaluse, sai anda oma panuse.
Eemale ei jäänud ka õpetajad ja
töötajad. See oli suur kogemus,
meeskonnatöö ja nauding, mis
toimus. Küpsetusmeeskond eesotsas
Riina Hassiga küpsetas, pakendajad
pakkisid, turustajad müüsid. Kõige
keerulisem oligi müügiprotsess.
Tagasiside meie ühistegevusele on
olnud ainult positiivne ning tahe ja
kaasalöömise hasart tugev, maitse
igati magus.
Kuna lubasime anda raha
laekumise kohta ülevaate, siis
kirjutangi lahti müügiprotsessi.
Küpsise
hinnaks
otsustasime
määrata 1 euro. Tartu jõululaadal

leidis aset esimene müük. See toimus
õues ja hirm ebaõnnestuda oli suur.
Siiski saavutati tubli tulemus, 7.
klassi õpilane Elisabet Maranik
müüs üksinda 116 euro eest. Kokku
teeniti 450 eurot. Samal ajal toimus
müük õpetaja Urmase juhtimisel
ka Kanepi jõululaadal, sealt koguti
210 eurot. Suur ja raske ettevõtmine
oli õpetaja Kristeli eestvedamisel
jõululaat Tallinna Lauluväljakul,
kus koguti 610 eurot. Parim
müüjapaar oli 4. klassi Karmen
Kokk ja 8. klassi Maarja Runtal.
Paralleelselt käis müük sekretär
Rita eestvedamisel ka Tartu Eesti
Rahva Muuseumis, kus koguti 320
eurot. Tartu Lõunakeskuses müüdi
õpetaja Maikeni eestvedamisel 180
euro eest. Lisaks laatadele müüdi
küpsiseid ka Kanepi volikogu

istungil, vallamajas, Aid ja Kodo
kaupluses, pensionäride klubis
„Ajaring“. Ülekannetega toetasid
Grete Ani, Tiit Rammul, Anu Luiga,
Andres Gauk, Andrus Seeme. Oma
tutvusringkonnas müüsid küpsiseid
perekonnad Buhvestov, Kokk,
Luts, Suislepp, Uiboupin, Keldu.
Ettevõtetest toetasid Inkris Projekt
OÜ ja Ekso Farm OÜ. Suurim tänu
kõigile toetajatele! Kuuemeetrine
ronimissein koos paigaldusega
maksis 2722 eurot ja raha kogusime
2522 eurot.
Oleme rõõmsad koostöö eest,
saime juurde häid kogemusi ning
tahame liikuda ja ronida!
Ilvi Suislepp
Kanepi Gümnaasiumi direktor

Ronimisseina avamine. Foto: Rita Ziugand

Kaja Kallas külastas
Kanepi Gümnaasiumi
Esmaspäeval, 12. veebruaril
leidis Kanepi Gümnaasiumis aset
kohtumine Europarlamendi liikme
Kaja Kallasega.
Kohtumine möödus meeldivalt
sundimatus õhkkonnas. Ta rääkis
viimase kümnendi muutustest
ühiskonnas: more mobility and
mentality. Meil on kõike rohkem:
riiki,
informatsiooni,
inimesi,
valikuid, kaupu, teenuseid, raha…
Suhtlemine peegeldab suuri muutusi
meie mõtlemises ja olukordade
tajumises, ootustes ja püüdlustes.
Suhteliselt lühikese aja jooksul on
toimunud suured muutused nii
maailma majanduses kui ka meie
igapäevaelus.

Pikemalt peatus ta paarikümne
aasta
jooksul
tööhõives
toimunud muutustel, kus võrdles
põllumajanduses, tööstuses ja
teenindussfääris toimunud nihkeid.
Huvitav küsimus meile kõigile
„Kas robotid võtavad töökohad?“
Vastus „Kõiki töökohti mitte!“
Meeskonnad, kus töötavad koos
nii robotid kui inimesed, on 85%
efektiivsemad ja neis on inimliku vea
tekkimise risk minimaalne. K. Kallas
tõi välja, eelkõige noorte jaoks, kuus
tuleviku võtmeoskust. Need oleksid:
ettevõtlikkus,
meeskonnatöö,
loovus ja innovaatilisus, probleemi
lahendamise oskus, turundus- ja
müügioskused, digitaalsed oskused.
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Kanepi Gümnaasiumi õpilased said
vilistlasstipendiumi
Käesolevast
õppeaastast
otsustasime hakata toetama meie
kooli hästi õppivaid gümnasiste.
Kutsusime vilistlasi panustama
stipendiumisse. Vilistlased on iga
kooli väärtus, sest nemad teavad, mis
on olnud, kuidas kool on aidanud
hakkamasaamises – vilistlastel on
tarkust ja kogemust. Ja on hea, kui
kooliaja ilusad mälestused saadavad
kogu elu.
Saime vilistlastelt tagasisidet ja
mõtteid:
„Toetan Kanepi kooli hästi
õppivat gümnasisti. Mäletan nii
eredalt, kuidas keskkooli viimases
klassis iga kahe nädala tagant talvel
läbi paksu lume metsade vahelt
bussile tormasin, et jõuda Tartu
Ülikooli
ettevalmistuskursustele
teadmisi hankima. Siht oli nii
selgelt silme ees – Tartu Ülikool!“
„Stipendium võib motiveerida just
neid tublisid noori, kes sihikindlalt
mõtestavad
endale
eesmärke
elus ja nõnda saavad nad lisaks
olemasolevale
kooliprogrammile
lubada endale veel tasulisi lisakursuseid, osta raamatuid ja teha
muid valikuid, milleks raha napib.“
„Mul on kõigepealt väga hea
meel selle üle, et Kanepi vald
ja meie kool jäid reformituules
ikkagi alles. Siis tuletasin oma
kooliaega meelde ja võrdlesin meie
tookordseid võimalusi praeguste
gümnaasiumiõpilaste võimalustega
– nagu öö ja päev. Samas ei olnud

meil nii palju muid ahvatlusi, mis
õppimiselt tähelepanu kõrvale
juhiksid ja kuna praegu on selliseid
ahvatlusi väga palju, siis ilmselt
peakski tunnustama neid, kes selle
ja lugematute hobide ning avatud
maailma kõrvalt veel suudavad hästi
ja väga hästi õppida.“
„Kanepi kandi geograafiline
asend – võrreldes Tallinna ja Tartuga
– oleme me ju ikka puhas ääremaa,
mistõttu sellise koha koolilapse
jaoks on hästi õppimine, haridus
ja haritus jätkuvalt väga tähtsad
selleks, et tulevikus oma eluga hästi
hakkama saada.“
„Toetan hästi õppimist, sest see
on pingutamine ning on hea, kui
toetatakse ka rahaliselt – see on
justkui teenitud töötasu.“
„Tore, et kool tunnustab erineval
moel oma tublisid õppijaid. Haritus
on kindlasti väärtus, mis kasvab
koos haridusega.“
Vilistlasstipendiumi väärilised
2017/2018. õ-a esimesel poolaastal
olid gümnasistid, kes õppisid viitele
ja neljadele: 10. klassist Kadri Kalve,
Laura Saunamets, Hanna Rahel
Slungin; 11. klassist Laur Lilleoja;
12. klassist Tarmo Helbre.
Aitäh, vilistlased, et olemas
ja toetamas olete. Soovin edu nii
õppijatele kui ka vilistlastele edasiste
pingutuste teel.
Ilvi Suislepp
Kanepi Gümnaasiumi direktor

Ta mainis ka, et julgus küsida on
väga hea oskus alustamaks teiste
oskuste arendamist.
Vastuseks küsimusele, milline on
eestlase kuvand parlamendiliikmete
seas, oli vastus, et oleme heas kirjas.
Oleme töökad, hea huumorimeelega,
meie märksõnaks on Skype ja oleme
digiriik, oleme põhjamaadega
sarnanev riik. K. Kallas hoiatas
ka nutiseadmete liigkasutamise
eest. Need võivad tekitada tugevat
sõltuvust ja pärssida loovuse ning
suhtlemisoskuse arengut.
Aitäh Kaja Kallasele, kes leidis
aega külastada meie kooli ja jagada
oma mõtteid ja kogemusi!
Eda Tarend

Foto: Mati Leet

PÕHIKOOLID

Kuidas Krootuse koolis Eesti väärikat sünnipäeva tähistati
Pole vist ühtki inimest, asutust
ega organisatsiooni, keda Eesti sajas
sünnipäev poleks puudutanud. Meie
kool püüdis selle sündmuse eriliseks
teha mitmeid üritusi läbi viies.
16. veebruaril toimus Eesti
Vabariigi ja kaitseväe teemaline
mälumäng. Mälumängu koostas
ja korraldas 8. klassi õpilane Tulev
Mägi. Korraldatud üritus oli ühtlasi
ka noormehe loovtöö. Mälumäng
oli koostatud põnevalt: nimelt tuli
igal võistkonnal enne vastamist
panustada kas ühele, kahele või
kolmele punktile ning vastavalt
panustele liideti (õige vastuse
korral) või lahutati (vale vastuse
korral) küsitud punktid võistkonna
skoorist. Mängu juures oli tore see,
et kõik osalejad lõpetasid positiivse
tulemusega.
23. veebruaril toimus aktus,
mis algas presidendi vastuvõtu
ja
kätlemistseremooniaga.
Presidendipaariks olid 9. klassi
õpilased Kelli Parind ja Brait Pill.
Ülejäänud koolipere vahel loositi
välja rollid, keda nad kehastama
pidid, ning kätlemistseremoonia

toimus täpselt nii, nagu see päriselt
presidendi vastuvõtul toimub. Pärast
hümni laulmist kuulati presidendi
kõnet ning sellele järgnes kontsert,
kus astusid üles näitering, kelladeja kandleansamblid, väikesed ning
suured laululapsed. Kontsert lõppes
ühislauluga „Hoia, Jumal, Eestit“.
Pärast seda tunnustas direktor
tublimaid õpilasi tänukirjaga ja
avalikustas Veerandi Tegija tiitliga

pärjatute nimed, kelleks sellel korral
olid Markus Kõiv 7. ja Lisete Härma
8. klassist. Pärast tunnustamist
kinkis direktor igale õpilasele
kogumiku „Hetki Karaski-Krootuse
koolist 250“ ja meie kooli šokolaadi.
Päev lõppes imekauni Eestimaad
tutvustava filmi vaatamisega.
Krootuse Põhikooli õpetaja
Sigrid Mallene

Foto: Aime Sabre

Koolipäev täis meelelahutuslikke
inimkatseid
6. veebruaril tegi TÜ tudengite
juhitud
psühhobuss
peatuse
Krootuse koolis, et vanema
astme õpilased kaasahaaravale
teadusetendusele sõidutada.
Esmalt pakuti vaatamiseks
teadusetendust, milles sai panna
proovile oma aju iseärasused ja
teadvuse. Humoorika etteaste käigus
kuulati peaaegu kuulmatut heli ning
saadi teada, kui lihtne on mõnikord
aju reaalsustaju petta, kui keeruline
on uute tajuelamustega kohaneda
ning kui erinevalt võivad inimesed
maailma teadvustada. Katsetada sai
tagurpidi maailma prille, ajulainete
mõõtjat,
kokutamismasinat,
eristusläve kaarte, reaktsiooniaja
mõõtmist ning Stroopi testi.
Et lugejale pisut selgemat
ettekujutust luua, siis eristusläve
kaardid kinnitasid inimeste erinevat
võimet eristada värve või leida
fotode hulgast usaldusväärsed
näod. Stroopi test andis aimu
sellest, kuidas vastuvõetud info

katsealuse ajus liigub. Test andis
vastuse küsimusele, miks on raske
öelda värvide nimetusi, kui need on
kirjutatud teise värviga. Ajulainete
mõõtja abil saadi teada, kas inimene
keskendub antud hetkel pingsalt
või on tema mõtted hajevil. Lisaks
anti mõistatada parajalt mõnusaid
mõistatusi, mis polnudki nii
keerulised, kui pealtnäha välja
paistsid.
Populaarseimaks
osutusid
virtuaalreaalsuse
prillid, mis
võimaldasid
kogeda
maailma
teisiti kui reaalsuses. Selleks tuli
katsealustel laborirotina läbida
labürint ja jõuda juustutükini.
Oli kogemusi täis koolipäev.
Krootuse Põhikooli õpetaja
Sigrid Mallene
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Robootika Lego WeDo 2,0 ehitamine ja programmeerimine
Kevadel oli koolidel võimalus
taotleda projektiga raha Hariduse
Infotehnoloogia Sihtasutuselt, et
osta Lego WeDo harivaid klotse.
Meie kirjutatud projekt sai rahastuse
ja nii saabuski kooli 6 uhket sinist
Legokarpi.
Mis on Lego WeDo 2,0 klotsid?
LEGO WeDo 2.0 robootikakomplekt on mõeldud algklasside
lastele ning ühendab endas klotsidest
ehitamise ja programmeerimise.
Komplektis on lisaks tavalistele
Lego klotsidele robotite ehitamiseks
vajalikud osad nagu mootor,
liikumis- ja kallutusandur ning
kontroller ehk roboti aju. Kontroller
töötab patareide või aku pealt, mille
peab eraldi juurde ostma. Meie koolil
on juurde ostetud kuus laetavat
akut. Kontroller suhtleb arvutiga
Bluetooth’i abil, mis tähendab, et
roboti käivitamiseks ei ole vaja seda
juhtme abil arvutiga ühendada.
Kuidas asi käib?
Robootikakomplekti
juurde
kuulub tasuta rakendus WeDo 2.0
LEGO® Education, mis töötab nii
tahvelarvutis kui ka lauaarvutis.
Selles rakenduses on juhendid
kuue
roboti
ehitamiseks
ja
programmeerimiseks. Rakenduse
kaudu on võimalik oma projekte
ka teistega jagada. Rakenduses
juhatatakse iga roboti ehitamine
sisse teemakohase videoga, mis
selgitab, milleks seda robotit päris
elus vaja on. Näiteks prügiauto video
selgitab lühidalt prügi sorteerimise
olulisust, helikopteri video näitab
hättasattunuid
looduskatastroofi

– üleujutuse korral. Seega kasvab
laste teadlikkus probleemidest, mille
lahendamiseks roboteid kasutatakse.
Mida see lapsele annab?
LEGO WeDo 2.0 robootikakomplekt arendab lapse loovust,
käelist
tegevust,
probleemide
lahendamise
oskust
ja
programmeerivat mõtlemist, võimet
analüüsida ja sünteesida. Kindlasti
paraneb
tehniline
taiplikkus.
Lapsed saavad teada, kuidas
robotid töötavad ja tekitab neis
huvi inseneriteaduste vastu. Samuti
suureneb laste teadlikkus, milleks
roboteid kasutatakse ja nad peaksid
ka ise hakkama selles suunas
mõtlema, milliste ülesannete jaoks
roboteid veel kasutada saab. LEGO
WeDo 2.0 komplekt võimaldab need
ideed mänguliselt realiseerida. Kohe
kindlasti sobib robootikakomplekt
võrdselt hästi tüdrukutele ja poistele.
Mis me saadud legoklotsidega
peale hakkasime?
Esmalt oli klotsid tarvis
sorteerida. Siis oli võimalus
hakata roboteid ehitama ja
programmeerima. Kuna eelmisel
aastal oli võimalik osaleda koolis
ka robootika töötoas, siis läks 2.,
3. ja 4. kassis robotite ehitamine
- katsetamine kiirelt. Tublimad
ehitajad olid Rihard Rammul ja
Janek Almere.
Alates 19. veebruarist töötab
koolis 1.- 3. ja 4.- 7. klassidele Saverna
Põhikooli õpetaja Alar Tamme
juhendamisel kaks robootikaringi.
Ringidesse registreerunuid jätkus
ning
programmeerimishuvilised

lapsed on väga rahul.
Koodimäng
2. trimestril toimus Krootuse
Põhikoolis 5.- 9. klassi õpilastele
koodimäng.
Esmalt said õpilased teadmisi QRkoodi ajaloost, kasutusvõimalustest
ja koodi koostamisest.
Kas tead?
Vöötkood
(ka
ribakood,
joonkood,
triipkood)
on
kodeerimissüsteem, mis esitab
muutuva paksuse ja sammuga
püstkriipsudest
märke,
mis
on
kaupadel,
ID-kaartidel,
postisaadetistel
jm.
ja
see
identifitseerib kodeeritud kujul
toodet, isikut, tootjat, aadressi jne.
Peale vöötide sisaldab kaubakood ka
numbreid, mis sisaldavad kindlates
gruppides konkreetset infot.
Vöötkoodi põhiline ülesanne on
ühelt poolt identifitseerida toode,
teiselt poolt võimaldada seda toodet
kassas tuvastada koodilugerite
ehk skannerite abil. Kord kaubale
omistatud vöötkoodi kasutavad kõik
kauba liikumise ahela lülid tootjast
müüjani. Seda on vaja nii kaupade
liikumise paremaks jälgimiseks kui
ka korrastamiseks.
QR-kood ehk ruutkood (inglise
keeles Quick Response Code – Kiire
reageerimise kood) on Jaapanis
loodud kodeeritud kahemõõtmeline
maatrikskood,
mis
võimaldab
skaneerida infot mobiiltelefoni, kus
mobiilirakendus selle dekodeerib.
Mobiilisisese
fotoaparaadi
asemel saab QR-koodi lugeda ka
veebikaameraga.

Saverna Põhikooli omapärane koolipäev
Mõnikord on väga vahva saada
koolimelust välja ja omandada
teadmisi
pisut
teistmoodi.
Ümbritsevas maailmas on palju, mis
ootab vaatamist ja avastamist.
Saverna kooli 18 õpilast ja
kaks õpetajat ärkasid 15. veebruari
hommikul väga varakult, sest
juba kell 6.45 tuli olla kooli juures
Tuuliku Reiside bussil ja alustada
teekonda pealinna. Reisil oli kaks
sihtpunkti: NUKUteatri etendus
„Pollyanna” ja Tallinna teletornis
haridusprogramm
„Televisioonaken maailma”. Tallinna-reis sai
ette võetud tänu sellele, et saime
Rahvakultuuri Keskusele esitatud
taotlusele
„Lapsed
teatrisse”
positiivse vastuse. Seega oli sõit prii
ning maksta tuli vaid piletite eest.
NUKUteatris polnud meist
keegi varem käinud. Saime enne
etendust majas ka ringi uudistada
ning veidike maja ajaloost avas
meile teatri turundusjuht Annika
Metsala, kelle ema töötab meie
koolis muusikaõpetajana. Oli väga
tore sooja vastuvõtu osaliseks
saada! Etendus oli suurepärane ja
sobis igale eale. Lugu tüdrukust,
kelle rõõmsameelsus ja positiivsus
nakatasid kogu küla ning muutsid
kõikide elu. Lugu, mis kõnetab ka
mitu päeva hiljem ja paneb järele
mõtlema.
Lühikese
bussisõidu
järel
astusime sisse Tallinna teletorni
ustest. Heatujuline programmijuht
võttis meid vastu ja peale väikest
suveniiripoe uudistamist algas
haridusprogramm. Millal, miks
ja kuidas sai televisioon alguse,
millised olid esimesed raadiod ja
televiisorid, milline on maailma
kõrgeim telemast... Neile ja veel
paljudele teistele küsimustele saime
slaidiprogrammi ja selgituste abil
vastused. Seejärel jaguneti kolme
võistkonda ja asuti ringkäigule, et
leida vastused töölehtedel esitatud
küsimustele. Muu hulgas saime sõita
liftiga 21. korrusele, vaadata 3-D
filmi, otsida infot interaktiivsetelt
tahvlitelt ja muidugi olid kõik valmis

käima allkorrusel üleriiete järel, et ka
väliterrassilt heita pilk üle Tallinna.
Suveniiripoest ostis lõpuks
igaüks mingi meene ja kojusõit
võiski alata. Lapsed olid väga
toredad reisisellid. Keegi ei kurtnud
väsimuse üle ja vaatamata varasele
ärkamisele polnud bussis ka
tagasiteel tukkujaid, vaid suheldi
silmade särades.
Tahaksime
väga
tänada
bussijuht Ahti Ülprit, kellega oli
lausa lust sõita. Ta on väga rahulik,
tasakaalukas ja arvestav, kui asi
puudutab õpilasi. Pole just tavaline,
et bussijuht pargib Balti jaama
juurde ja teatab seejärel, et tuleb ja

Nukuteatris

Teletornis Fotod: Ivi Luht

saadab meid jalgsi NUKUteatrini
kohale, vaatamata sellele, et minna
oli vaevalt 300 meetrit. Kes ei tee
teist nägugi, kui väljume teletornist
pool tundi kokkulepitud ajast hiljem
ja peab iseenesestmõistetavaks, et
tagasiteel tuleb ikka ostupeatus ka
teha. Sügav kummardus ja tänu selle
eest!
Kogu päevast jäi väga positiivne
mälestus. Koju jõudsime küll pisut
väsinute, kuid rõõmsatena. Oli
huvitav, aga samas ka väga hariv
koolipäev.
Ivi Luht
õpetaja

Kuna QR koodi mahub rohkem
infot, tekkis sellele ka hulk laiatarbevõimalusi. Näiteks saab selle
koodi sisse peita internetiaadressi.
Pildistad paberajakirjas QR koodi
ja ei pea arvutisse tippima keerulist
URL-i. Samuti saab QR koodiga
“logida“ end sotsiaalvõrgustikku.
On olemas standard visiitkaartide
salvestamiseks - tee endale lihtsalt
visiitkaardiandmetest QR kood ja
näita seda mobiiliekraanil, selle
pildistaja saab kõik vajalikud
kontaktandmed kohe omale telefoni
kontaktidesse salvestada.
Pärast tegevuse selgitamist
jagati õpilased rühmadesse ning
pandi paika mängu reeglid ja aeg.
Võistkonnad pidid kahe tunni
jooksul üles leidma 30 koolimajja

peidetud kodeeritud küsimust ja
neile internetist vastused leidma.
Küsimused olid peidetud päris
kavalalt ning nende leidmine
polnudki väga kerge. Ka küsimustele
vastuste leidmine vajas aega ja
õigeid otsingusõnu. Seinale kuvatud
punktid andsid teavet vastuste
õigsusest.
Lastele meeldis mäng väga.
Tublimad koodide otsijad ja vastuste
leidjad olid Anette Erstu, Armand
Tennosaar, Viktoria Ivanova ja Elis
Soo.
Krootuse Põhikooli õpetaja
Sigrid Mallene

Alar Tamm robootikahuvilisi juhendamas. Foto: Aime Sabre

NOORTEKESKUS

Muljeid Kanepi noortekeskuse
tunnustusüritusest
16. veebruaril toimus järjekordne
Kanepi valla Avatud Noortekeskuse
tunnustusüritus, mis kuuldu põhjal
väga noortepäraseks osutus.
Sel aastal me otsustasime teha mitte
nii traditsioonilise - ei jaganud “Aasta
noorte sõber”, “Aasta noor” ja “Aasta
tegu” tiitleid, kuid pidulik riietus ja
meile iseloomulik dekoratiivne osa
jäid. Korraldamisel rääkisid paljuski
kaasa eesotsas aktiivi noored ning
selle kohaselt ka tegutsesid, kindlasti
õpiti selle käigus koostööd ja teistega
arvestamist, mis on jällegi boonus
edasiseks arenguks.
Kõik kohalolijad said näha,
kuulda ning kaasa elada noorte aasta
vältel toimunud igapäevategemisi
ja võimalusi imiteeritud tegevustele
- noored lõid laval tantsu, laulsid ja
lausa tegid trenni, nii et higi voolas.
Lavatagune oli kui maratoni rada joosti, vahetati riideid kiiremini kui
kunagi varem, sest kõik me soovisime
endast anda parima. Muidugi ei
puudunud aktiivsete noorte ja teiste
koostööpartnerite tänamine ning pidu
tipnes imemaitsva kehakinnitusega
- maasikaid täis tordi ja klassikalise
kohviga. Loodame, et koju mindi
soojade
emotsioonide
ning
sooviga edasi kasvatada meie ühist
laiahaardelist, võimsust pakatavat
puud, mille alguks kord väike roosa

lilleke istutati. Hoidke oma kodukohta
ning muutke seda ise endile paremaks!
Demi Vaarask,
noorteakiivi liige
Selle aasta Kanepi Avatud
Noortekeskuse tunnustusüritus ei
kestnud küll nii kaua kui eelmisel
aastal, aga oli kindlasti väga armas ja
hästi planeeritud.
Seltsimajja sisse astudes oli kohe
tunda, et õhkkond on täis elevust ja
positiivseid emotsioone. Inimesed
naeratasid ja igal pool oli näha
noortekeskust
sümboliseerivaid
roosasid lillekesi ning õhupalle.
Õhtujuhi rollis olid seekord Maris
Haavapu ja Carlos- Mathias Vaher, kes
said hästi hakkama. Kõige põnevamad
olid minu jaoks esinejad, kelle
pingutust oli selgelt näha ja kes andsid
endast parima, et külaliste tuju kõrgel
hoida. Õnnesoove said öelda kõik, kes
soovisid ja tunnustati palju tegusaid
inimesi ja noorteaktiivi liikmeid. Peale
esinemisi sai kõrvalruumis maitsta
imehead torti ja rääkida juttu, millega
peoõhtu rahulikult lõpule jõudis ja
kõik hea tujuga koju läksid. Arvan, et
üritus oli väga toredasti korraldatud
ja midagi ei olnud üleliiast. Oli üks
meeldejääv õhtu!
Keitlin Kõoleht,
noorteaktiivi liige

Kanepi Teataja

6

NR. 3 (124) Märts 2018

LASTEAED

Tempokas veebruar Kanepi lasteaias
Lasteaia elule kohaselt ei
ole ka veebruarikuu sündmuste
vaeselt kulgenud. Algas see
kõik sellega, et 2. veebruaril oli
Vastse- Kuustes laulukonkurss
„ See väike maa”. Meie majast
osalesid Naksitrallide rühma
laps Adham Rashad ning
Sipsiku rühma laps Elisabeth
Hindrimä. Mõlemad said oma
osalemise eest tunnustatud.
Adhami lauluoskus meeldis
žüriile sedavõrd, et ta pääses
edasi ka Põlvas toimuvale
kevadisele lõppkontserdile.
Selle aasta talv on olnud
lahke lume poolest, mistõttu
ei pidanud pead murdma

probleemiga, kuhu minna
vastlaliugu tegema. Keramäe
mägi on selleks kui loodud.
Mägi valmistati lumesaaniga
ette ning lõbusõidu võimalus
tekkis nii lasteaiale, koolile, kui
ka kõigile teistele soovijatele.
Liu pikkusi vaadates saab
öelda, et sel aastal kasvavad
küll pikad linad!
15.02 algas Hiina kalendri
järgi Kollase Maakoera aasta.
Selleks puhuks korraldati
kogu
majas
koerafotode
näitus. Näitusele võis saata
pilte nii oma lemmikutest,
kui ka nendest, kes sõpradel
olemas on. Laekunud fotod on

jätkuvalt kõigile vaatamiseks
väljas lasteaia pika koridori
seinal. Tore on näha erinevaid
koeratõuge, suuruseid ning
värvuseid.
Selle aasta suurim ning
tähtsaim pidu sai teoks
22.02, Eesti Vabariik 100
pidulik vastuvõtt lasteaia
stiilis. Kätlemistseremoonial
osalesid vallavanem Andrus
Seeme ning kultuuri- ja
haridusnõunik Kerli Koor.
Pidulikuks
puhuks
olid
oma panuse andnud kõik
maja töötajad, hoolekogu
esimees Helin Vill kaunistas
lilleseadetega
lauad
ja

postamendi; kaasatud oli ka
kogukond. Piduliku osa lõpus
said külalised maitsemeeli
hellitada
erinevate
suupistetega ning Tillu kohviku
suurepäraselt maitsva tordiga.
Veebruarikuu oli lühike,
kuid sinna mahtus palju
huvitavaid ettevõtmisi. Kevad
on tulemas, päike käib juba
kõrgelt ning meie tegemised
saavad muudkui indu juurde.
Soovime kõigile vallaelanikele
sama huvitavat ja päikeselist
kevadeootust!
Sirje Loodus

KOGUKOND
Vahva vastlapäev Prangli külas

Vastlapäev Valgjärvel
Sel aastal oli võimalik
vastlapäeva pidada kahel
erineval kuupäeval. Meie oma
kogukonnaga
otsustasime
seda
päeva
tähistada
13.veebruaril töökoja mäel.
Varakult oli kokku lepitud,
kes küpsetab vastlakuklid ja
keedab oasupi. Tee keetsime
jooksvalt ürituse käigus.
Supi ja vastlakuklid kinkis
osalejatele firma ECO OIL.
Gunnar Paalman lisas, et
see ongi ju nende üritus ka,
kuna firma tegeleb lisaks veel
linakasvatusega. Hädasti on
vaja pikki liuge, siis kasvavad
ka pikad linad. Me peame ise
oma asjade eest hoolitsema,
sest kes seda veel peaks
tegema meie eest. Vald on
meist veelgi kaugemal.
Ilm oli väga mõnus,
päike paistis ja külmakraadid
olid peaaegu olematud ( 4
kraadi külma). Osalejatel oli
võimalus reega mäest alla

lasta ja julgematel kelguga,
mis sest, et maandumine
lõppes vastu kuuri seina.
Lastel oli omajagu tegemist.
Kel oli kaasas moodne
tõukekelk, see sai oma
julguse proovile panna. Kellel
liuvahendit kaasas polnud, sai
sõita mootorsaaniga, millel
oli regi taga ja kuhu mahtus
korraga palju lapsi.
Mõnusa muusika saatel
oli pärast sõitu hea kuuma
teed juua, oasuppi süüa ja

vastlakukleid näsida.
Selle
mõnusa
päeva
nautijaid oli kohale tulnud
üsna rohkesti (30-40).
Loodame, et ka edaspidi
vastlapäev
toimub
ja
eestvedajaid jätkub.
Täname kõiki sponsoreid
ja osalejaid!
Uute kohtumisteni!
Kuulutuste ülespanija
Ilse Aigro

Foto: Gunnar Paalman

Valgjärve mõnus perepäev
vabariigi sünnipäeval
Terve Eestimaa oli sel
päeval lipuehtes ja istuti
pidulaudade taga.
Ilm oli päris talvine (18
pügalat alla nulli). Puhus külm
tuul, aga pargis oli mõnus
päikese paistel tegutseda.
Mõned
päevad
varem
spontaanselt
otsustatud
perepäev Valgjärve pargis
laululava juures tõi kohale
kümmekond peret (umbes
30 inimese ringis).
Kell 13 oli vaja pildistada
antud hetke ja meie ei
tahtnud ka tühjad kohad olla.
Leppisime
eelnevalt
kokku, et paneme salli
oma
lõõtsamängijjale
kaela (mõeldes oma kandi
lõõtsakuningale
Karl

Kikkale), katame väikese
suupistelaua ja tunneme
ennast rõõmsalt.
Rahvas kogunes juba
kella 11.30 paiku. Kohe läks
lahti suusatamiseks 3 km
pikkusel suusarajal pargis ja
selle ümber. Vahva oli lastel
suusatada koos vanemate või
vanavanematega. Kõik olid
rõõmsas tujus ja kellelegi ei
teinud külm ilm liiga. Tegime
mitmed pildid lõõtsamängija
juures, sõime kringlit ja jõime
teed.
Täname Üllet-lauakatjat,
kes küpsetas kringli ja praadis
küüslauguleivad. Veel täname
Raivot, kes jäädvustas need
hetked pildimasinasse.
Palju tänu kõigile osa-

lejatele!
Lahkudes andsime lubaduse, et selliseid perepäevi
tuleb edaspidigi veel.
Teekeetja
Ilse Aigro

Fotod: Raivo Antsov

11.veebruaril kell 12.00
tähistasime Prangli külas
vastlapäeva. Rahvas kogunes
külakeskuse ette ja sealt edasi
liikusime koos kelgumäe
poole. Teekonda alustasime
pütilaudadel, millel tuli
kahekesi koos läbida teatud
vahemaa. Järgmisena visati
vilti. Seejärel vedasid lapsed
üksteist kelkudega. Lisaks
eelnevale
sisustati
aega
veel pallide viskamisega
hularõngasse,
mängiti
sabamängu. Lõpuks jõudsime
mäele, kust lasime oma pikad
liud.
Kui õues sai trallitamine
läbi,
siis
läksime
külakeskusesse ja sõime
traditsioonilisi vastlapäeva
toitusid - hernesuppi ning
vastlakukleid. Kõrvale rüübati
sooja teed. Toas mängisime
veel mõned vastlamängud
( seale saba joonistamine,
ubade pudelisse laskmine,
sõnamängud,
vastlapäeva
teemaline mälumäng jne).
Kuna paari päeva pärast oli
saabumas sõbrapäev, siis said
soovijad kaarte meisterdada.
Lisaks tuletasime meelde,

et veebruaris algab kollase
koera-aasta ja meie Eesti
Vabariik saab 100 aastaseks.
Suur aitäh kõigile, kes kohale

tulid! Kohtume järgmistel
üritustel!
Merle Juhkam

Fotod: Merle Juhkam

Naiskodukaitse Kanepi jaoskond
pidas üldkoosolekut
Reede,
2.märtsi
õhtul kogunesid Kanepi
naiskodukaitsjad Erastvere
raamatukogu-külakeskusesse
üldkoosolekule. Sel korral oli
see tavalisest pisut pidulikum,
sest tõotuse andsid viis uut
tegevliiget!
Võeti
kokku
2017.
aasta
tegevus.
Kõige
suuremaks
saavutuseks
peetigi viie uue tegevliikme
ja
ühe
toetajaliikme
lisandumist.
Eelmine
aasta oli Naiskodukaitse
juubeliaasta, mil koostöös
Kanepi harrastusteatriga sai
lavastatud
Naiskodukaitse
ajaloost näidend “Minu
kohus!”;
korraldati kolm
fotonäitust ja kaks matka, tehti
süüa Saverna külapäeval ning
küpsetati pannkooke Kanepi
perepäeval. Seda kõike oma
riigikaitselise väljaõppe ja
tegevuse kõrvalt. Jaoskonna
esinaine Tuulike Mölder valiti
ka Põlva ringkonna aasta
naiskodukaitsjaks.
Kersti
Kõrge ja meie toetajaliige
Ülar Kõrge tõid Kaitseliidu
malemeistrivõistlustelt koju

meeskondliku esikoha. Diana
Patrael alustas Noorkotkaste
rühma juhendamisega.
2018. aasta tegevusplaanis
on meil koostöös Kanepi
seltsimajaga
matkasarja
korraldamine. Mai algusel
osaleme kõik suurõppusel
SIIL
ja/või
suures
evakuatsiooniharjutuses.
Uutel liikmetel tuleb läbida
baasväljaõpe ning valida
erialagrupp.
Koosolekul valiti ka uus

juhatus. Tuulike Mölder
valiti
tagasi
esinaiseks,
aseesinaiseks sai Kersti Kõrge,
juhatuse liikmeteks Anne
Hüdsi, Aike Meekler ja Kaili
Mertsina.
Hoidke meie tegevustel
silma peal! Või veel parem tulge meie sekka!
Tuulike Mölder
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Kanepi valla jäärajasõit läks hästi korda
Laupäeval,
3.märtsil
toimusid Savernas jäärajasõidu võistlused „Kanepi
Valla
Jäärada
2018“.
Alustati kell 10 hommikul,
sõideti seitsmes klassis ja
võistlustest võttis osa 62
osalejat.
Korraldajateks oli meeskond koosseisus: Heimar
Hani, Ronald Jürgenson,
Karol Lumi, Marko Kaasik
ja Veiki Piho. Kohapeal oli
abiks teisigi vabatahtlikke,
kes aitasid rajal korda hoida ja
kohtunikele infot anda. Valla
poolt aitas korraldamisele
kaasa volikogu esimees Kaido
Kõiv, materjale valmistasid
ette Ly ja Katrin, ürituse avasid
vallavanem Andrus Seeme ja
Ronald Jürgenson. Päev oli
väga ilus, päikeseline, rahvast
oli uudistama tulnud palju,

kohtunikel olid käed-jalad
tööd täis. Päeva lõpuks olid
käes tulemused ja parimatel
tuli poodiumile seista.
Noorte klassis sai esikoha
meie valla noormees Robin
Mark, teise koha sai Kristjan
Noorlind ja kolmanda koha
Henry Kurvits. Naistest
saavutas esikoha Jaanika
Torop, teiseks tuli Kersti
Jürgenson ja kolmandaks
Carolin Lumi. Esiveoliste
klassis sai esikoha Tauno
Juhanson,
teise
koha
sai Andres Juhanson ja
kolmandaks tuli Tiit Tomson.
Tagaveoliste parim oli Rainer
Umbleja, teise koha sai Eke
Nurm ja kolmandana lõpetas
Sven Pedras. Klassis 4WD
mini oli vaid kaks sõitjat ja
kohad jagunesid vastavalt,
esimene Enn Sups ja teine

Kristiina Schneeberg. 4WD
suuremate autode klassis sai
esikoha Silver Loorits, teise
koha Kristo Kütt ja kolmanda
koha
Tiveko
Veesaar.
Viimases klassis piik 2WD
tuli võitjaks Alo Hintser,
teise koha sai Lauri Rüga ja
kolmandaks tuli Tarmo Piho.

Valla
sissekirjutusega
võistlejate vahel selgitati välja
valla parim sõitja ja selleks sai
Valgjärve noormees Robin
Mark.
Lisaks autodega sõitjatele
tegid demonstratsioonsõidu
ka tsiklimehed. Esimesena
lõpetas Risto Raig, teisena

Reimo Meitsar ja kolmandana
Sten Väise.
Suured tänud sponsoritele
ja toetajatele, kes panid välja
rikkaliku auhinnalaua. Seal oli
lisaks karikatele ja diplomitele
autokaupu,
kinkekaarte,
lihatooteid, kõiksugu jooke,
firmade logodega meeneid,

igasugu talvevarustust ja isegi
lilli. Kõik sponsorid olid üles
loetletud ürituse kuulutusel.
2018. aasta jäärajasõidu
võistlused võib lugeda igati
kordaläinuks
ja
sobiva
ilma korral toimuvad need
kindlasti ka järgmisel aastal.
Merike Luts

Fotod: Kaido Kõiv

KULTUUR
RAAMATUKOGU

Vabariigi juubelikuu Saverna raamatukogus
Maaraamatukogude sektsiooni poolt tehtud üleskutses
lugeda juubelikuul Eesti
Vabariigile kingituseks ette
100 tundi osales ka Saverna
raamatukogu koos oma
toredate koostööpartneritega.
Lisaks raamatukogule lõid
kaasa lasteaia „Sipsik“ kõik
kolm rühma ning Saverna
Avatud Noortekeskus. Kuu
aja jooksul jõuti ette lugeda
katkendeid 36 raamatust.
Ette lugejaid oli kokku 13, nii
lapsi kui täiskasvanuid ning
kokku kinkisime juubilarile
ettelugemist 8 tunni ja 45
minuti ulatuses. Palju õnne,
Eesti!
Veebruarikuu jooksul sai
raamatukogu saalis imetleda
Saverna
Noortekeskuse
ettevõtlusringi tööde näitust
„Noor disainib Eestit“, mis
oli ühtlasi kingitus ka meie
vabariigile.
Raamatukogu
näituseriiulil oli väljapanek
„Eestile elatud elu“, mis
tutvustas paljusid tuntud
ja armastatud inimesi, kes
on jätnud jälje meie riigi
ajalukku.
Juubelinädalaks

oli
raamatukoguhoidjate
ühingu poolt välja pakutud
idee teenindada lugejaid
rahvariietes.
Idee
leidis
elluviimist
ka
Saverna
raamatukogus,
kus
raamatukogu juhataja kandis
Põlva rahvariideid. See tekitas
külastajates elevust ja väga
positiivset suhtumist!
Toimus ka raamatukogutund 2.klassi õpilastele,
kus tutvusime lähemalt Eno
Raua elu ja loominguga, sest
armastatud
lastekirjanikul
möödus 15.veebruaril 90
aastat sünnist.

Märtsis on raamatukogu
saalis vaadata Reigo Reimetsa
loodusfotode
näitust.
15.märtsil on lastel külas
kirjanik Juhani Püttsepp.
Väljapanekuriiulil on Kati
Saara Vatmani raamatud
tema 50. juubeli puhul ning
lastele
keeleteaduslikud
raamatud, mis tähistavad
emakeelepäeva.
Mõnusaid talveilmu ja
toredat kevade saabumist!
Tiina Hoop
Saverna raamatukogu
juhataja

EV100 Saverna

EV100 Maaritsa raamatukogus
Lisaks veebruari alguses
lõppenud suurejoonelisele
Kanepi valla raamatukogude
EV100 mälumänguturniirile
tähistas Maaritsa raamatukogu
Eesti
Vabariigi
sajandat sünnipäeva selleks
puhuks korraldatud ettelugemisüritusega, mis toimus
18. veebruaril. Üritus oli osa
ERÜ
Maaraamatukogude
sektsiooni üleskutsest kinkida
Eestile 100. sünnipäevaks
100
tundi
ettelugemist.
Meie panustasime kahe
ja poole tunniga. Toimus
hubane koosviibimine ja
loeti katkendeid uuemast
eesti kirjandusest, näiteks
Kai
Aareleid
„Linnade
põletamine“, Mart Laar „Eesti
suured armastuslood“ ning ka
veidi huumorit Mihkel Raua
„Eestlase käsiraamatust“ jne.
Maaritsa
raamatukogu
osales üleskutses teenindada oma lugejaid sünnipäevanädalal
rahvariietes
ning raamatukogus on Eesti
auks endiselt üleval põnev
raamatunäitus EV100, mida
kõik vaatama olete oodatud.

Seoses osalejate soovidega
toimub raamatukogu iganädalane
Lauamänguring
nüüdsest
esmaspäevade
asemel igal kolmapäeval
algusega kl 16.30. Kõik
lauamänguhuvilised saavad
lõbusalt aega veeta ning
põnevatest mängudest meil
kindlasti
puudust
pole!
Täpsemat infot raamatukogu
tegemiste kohta leiad Maaritsa
raamatukogu
Facebooki
lehelt. Kohtumiseni raamatukogus!
Jaanika Tappo
Maaritsa
Rahvaraamatukogu
juhataja

TEATER

Ivo Eensalu lavastab Savernas muusikali
Kui septembris Kanepis
kultuurilaata
pidasime,
kasutasin juhust ja rääkisin
muusikali
plaanidest
ühinevate
valdade
vallavanematele.
Kaido
Kõiv ja Andrus Seeme olid
mõlemad nõus toetama
vastavalt võimalustele.
Eesti
Näitejuhtide
Teatritrupp on võtnud plaani
ära õppida ja lavale tuua 2018.

aasta suvekoolis muusikali
“Zorbas”. See suvekool toimub
Savernas. Trupp on saanud
kokku juba kolmel korral.
Esimesel korral kohtusime
lavastaja Ivo Eensaluga 29.
septembril Relvo SportMotellis. Sel korral tutvustas
lavastaja materjali, kreeklaste
elufilosoofiat ja andis kõigile
range käsu läbi lugeda N.
Kazantzakise raamat „Alexis

Zorbase osatäitja Tiit Tammleht saab Peeter Konovalovilt
kõvasti vatti

Zorbas”. Jagati ka rolle.
Usun, et leiate lavastusest nii
mõnegi tuttava näo. Relvo
Sport-Motellis on
meie
„pesapaik”, kuid proovideks
vajame
rohkem
ruumi
ning siinkohal tuli meile
novembris vastu Anu Luiga
ja Saverna külakeskus. 25.26. novembril alustasime
tõsisemat tööd ning meiega
liitusid muusikajuht Peeter
Konovalov Ugala teatrist
ja liikumisjuht Aveli Asber
siitsamast Põlvamaalt. Õhtul
vaatasime üheskoos Anthony
Quinni filmi „Kreeklane
Zorbas”.
Möödunud
nädalavahetusel toimus kolmas
eelseminar. Seekord pidasime
proove sõbralikus Kanepi
seltsimajas.
Näitlejad
ja
mängupaiga vaatas üle ka
lavastuse kunstnik Riina
Vanhanen.

Enne suvekooli, mis
toimub
nädal
pärast
jaanipäeva, saame kokku
veel 21.-22. aprillil. Etendust
saab näha 31.juunil ja 1.juulil
algusega kell 19.00 Savernas
Relvo Sport-Motelli õuel.
Toetust
suvekooli

Proov on pingeline

läbiviimiseks oleme juba
saanud
Kultuurkapitali
Rahvakultuuri sihtkapitalist
ja Kultuurkapitali Põlvamaa
ekspertgrupilt.
Vajaksime
veel
abi
puitmaterjali
osas
lavakonstruktsioonide
ehita-

miseks. Oleme tänulikud abi
eest!
Tuulike Mölder

Kanepi harrastusteatri lavastaja
ja Eesti Näitejuhtide Teatritrupi
suvekool 2018 - “Ivo Eensalu
meistriklass” projektijuht

Fotod: Tuuike Mölder

Kanepi Teataja

8

NR. 3 (124) Märts 2018
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Sünnid

Rohkem infot www.kanepi.ee

Aeg

Sündmus

Toimumiskoht/
Korraldaja

23.03 kell 20.00

Kevade alguse pidu, ansambel VÄLIHARF

Maaritsa kultuurimaja

24.03 kell 19.00

Etendus “…ja õunapuud õitsevad”

Alle-Saija teatritalu

25.03 kell 13.00

Muinasjututund

Alle-Saija teatritalu

28.03 kell 16.00

Ajaloolise fotonäituse “Karksi-Nuia mulke elu pilte pääl”
avamine

Kanepi seltsimaja

31.03 kell 19.00

Etendus “…ja õunapuud õitsevad”

Alle-Saija teatritalu

03.04 kell 18.00

Kinoõhtu: film „Seltsimees laps“

Kanepi seltsimaja

04.04

Kohtumine tervisenõustajaga LIIS ORAV

Põlgaste raamatukogukülakeskus

07.04 kell 11.00

Kanepi kihelkonna laste laulupäev “Keväja Tsirgukõnõ”

Kanepi seltsimaja

08.04 kell 15.00

Etendus “….ja õunapuud õitsevad” Alle-Saija Teatritalu

Krootuse rahvamaja

13.04 kell 21.00

Tantsuõhtu IRENA JA Ivar Hansen

Kanepi seltsimaja

15.04 kell 13.00

Ajaring 50

Kanepi seltsimaja

20.04 kell 21.00

Tantsuõhtu ansambliga VANAD SEMUD

Erastvere raamatukogukülakeskus

21.04 kell 12.00

Lastehommik

Erastvere raamatukogukülakeskus

21.04 kell 11.00

III Kõlleste rattamaraton Allan Oras CUP 2018

Kanepi vald, start Krootuselt

23.04 kell 19.00

Jüriöö jooks ümber Erastvere järve

Erastvere

27.04 kell 21.00

Volbripidu

Põlgaste raamatukogukülakeskus

Sünnipäevad aprillis

ELISABETH KEIR
Maaritsa

100

Hilda Müürsepp
05.04.1913 (Kanepi alevik)

LINDALII PUUSTE
Krootuse

90

KML Auto OÜ otsib seoses
laienemisega enda meeskonda
asjalikku ja kohusetundlikku
AUTOREMONDI
LUKKSEPPA-PRAKTIKANTI.
Eeldused: arvuti oskus,
B-kategooria juhiload, teadmised
ja
oskused
autoremondi
valdkonnas.
CV või soovi avaldus
saata: info@kmlauto.eu või tel:
56615676

KUULUTUSED
Koon, heegeldan ning teostan
parandustöid (s.h lukkude
vahetus). 58133603 Sirje
OÜ ESTEST PR
ostab metsa- ja põllumaad.
Tel 50 45 215, 51 45 215,
info@est-land.ee

Uma Pido matkasari jõuab Kanepi kihelkonda
Uma Pido matkasari, mis ühendab endas kümme matka ja kannab nime “Määne om seo maa? Kaemi’ perrä!”
on viinud sadu matkalisi juba Räpina, Urvaste, Karula, Põlva kihelkonda ning Võromaa-Setomaa piirialale ja
sarja kuues matk toimub 31. märtsil 2018 Kanepi kihelkonnas.
Kanepi kihelkonna matkarada kulgeb mööda imekaunist maastikku kuue järve ümber. Liigume Varetepalu
metsa ja sealt üle “Vihakanali” Kõverjärve äärde.
Järve järsemal idakaldal on säilinud ribana tükike põlist, umbes paarisaja aastast männimetsa, segamini
üksikute kuuskedega. Põhjakaldal on supluskoht ja ühenduskraav Mutsina järvega, kus leiduvad ka mõned
muistsed kalmed.
Sealt viib tee edasi Linajärve äärde, kus liigume edasi üle Pühajõe, ümber Kooraste järve kuni Uiakatsi järve
äärde, mis vee läbipaistvuselt Eesti kolmas järv.
Põikame mööda Atsike järvest ning tee viibki mööda lehisealleed alguskohta tagasi, kus korraldajad pakuvad
kosutavat teed.
Matka algus on laupäeval, 31. märtsil Kooraste Suurjärve puhkekohas kell 11.00 ja raja pikkus on umbes 8
km ning matk kestab orienteeruvalt 3 tundi
Matkakorraldaja on Urmas Kivirand 5079487

Õnnitleme!

Lisainfo:
Uma Pido projektijuht
Merike Tigas
5691 6280
merike.tigas@wi.ee



MÄLESTAME



HERBERT JOONAS
(Veski)
17.02.1932-01.02.2018
VALVE RITSU
(Maaritsa)
26.06.1928-06.02.2018
PAULINE HINDRE
(Erastvere)
30.01.1925-13.02.2018
REIN AHAS
(Kooraste)
10.12.1966-18.02.2018

JOHANNES LAANEOJA
(Prangli)
06.06.1920-20.02.2018

Aime Iisma
02.04.1928 (Karste)
Valve Rosenberg
06.04.1928 (Puugi)
Helmi Sikk
09.04.1928 (Kanepi alevik)
Salme Kolsar
09.04.1928 (Tiido)

85

Ella Küla
02.04.1933 (Maaritsa)
Robert Lind
05.04.1933 (Krootuse)
Elsa-Hildegard Kapp
09.04.1933 (Saverna)
Aino-Hildegard Kütt
22.04.1933 (Krootuse)
Linda Tikk
29.04.1933 (Maaritsa)
Eha Tühis
29.04.19133 (Ihamaru)

80

Malle Hallap
15.04.1938 (Kanepi alevik )
Hele Pärli
17.04.1938 (Erastvere)
Maie Ärman
24.04.1938 (Krootuse)

75

Erik Aunapuu
18.04.1943 (Soodoma)
Juta Oja
20.04.1943 (Soodoma)
Kalev Kirotar
20.04.1943 (Sõreste)
Elmut Käsik
21.04.1943 (Sõreste)
Essi Luht
23.04.1943 (Maaritsa)

70

Uuno Jaakson
16.04.1948 (Mügra)

65

Kalev Kaldoja
04.04.1953 (Palutaja)
Jaan Ulst
10.04.1953 (Põlgaste)
Urve Jänes
17.04.1953 (Põlgaste)

ELEKTRITÖÖD
• Elektritööd, kaablitööd,
põrandakütte paigaldus,
välisvalgustus ja kilbitööd.
• Elektripaigaldiste tehniline
kontroll, kontrollmõõtmised ja
dokumentatsioon.
• Elektriprojektid, ekspertiisid,
hindamised
• Energiasüsteemide ehitus ja hooldus.
• Käidukorraldus.
• Materjalid, valgustid ja LED
lahendused.

TÖÖDELE ANNAME GARANTII
TEL 520 50 16
Kanepi vallavalitsuse ja volikogu ajaleht
Toimetuse aadress:
Turu põik 1, Kanepi, 63101 Põlvamaa.
Toimetaja: Merike Luts

Varavalge Kinnisvarabüroo OÜ pakutavad
teenused:
- müügi- ja/või üürihinna määramine,
- müügiprotsessi korraldamine,
- kinnisvara müügieelne korrastamine,
- kinnisvaraga seotud dokumentatsiooni
korrastamine,
- kolimisteenus,
- keeruliste läbirääkimiste läbiviimine,
- investeerimine,
- ja üldised kinnisvaraalased küsimused.
Tiina Leimann
www.varavalge.ee
mob 55523199
e-post: tiina@varavalge.ee
Järgmine leht ilmub aprillis 2018.
Täname kõiki abilisi ja kaasautoreid.
Artiklid ja ettepnaekud palume saata e-postile:
kanepi.teataja@gmail.com

Tehniline teostus:
tel 5649 5252
kalurileht1@gmail.com
www.kalurileht1.ee

