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Kauneid kevadpühi!
Vallavanema veerg
Käes on kevad ja
kevadele
kohaselt
alustatatakse
siis
aktiivsemate tegevustega.
Eelnevad
ettevalmistused erinevateks
tegevusteks on jõudnud lõpule ning mitmed
ettevalmistavad tööd
on valmis saanud.
Nüüd saame asuda neid
realiseerima. Tänaseks on
kiriku kõrval olev abihoone lammutatud ja saame alustada uue abihoone ehitusega,
kuhu tuleb ka avalik tualettruum. Lehe ilmumise ajaks on
hanketeated üles pandud nii eespool räägitud abihoone/wc
ehituseks, Põlgaste Külakeskuse saali valgustuse uuendamiseks ja Kanepi Lasteaia vee- ja küttetorustike renoveerimiseks, valmistatakse ette hanget ehitaja leidmiseks vee- ja kanalisatsioonitrasside renoveerimistöödeks Kanepis, millele
Keskkonnainvesteeringute Keskuselt rahastuse saime. Samuti on plaanis küsida hinnapakkumised perearstikeskuse
külastajate tualettruumi remondiks.
Haldusreformiga seoses räägime hetkel partneritega läbi teemasid, et leida ühist osa nende omavalitsustega, kellega lõplikult edasi liikuda. Kuna teemasid on palju, siis on
plaanis alustada nn suurtest valdkondadest nagu haridus- ja
sotsiaalteemad.
Ilusat kevade jätku!
Mikk Järv
vallavanem

Haldusreformi eesmärk –
paremad avalikud teenused!
Haldusreformi üldiseks eesmärgiks on eelduste loomine
omavalitsuste paremaks võimekuseks ja mis on kavandatud läbi viia kahes etapis: vabatahtlikud ühinemised 2016.
aasta jooksul ja valitsuse poolt
algatatud ühendamised alates
2017. aasta algusest.
Ühinemised peavad olema lõpule viidud 2017. aasta oktoobris toimuvateks kohalike omavalitsuste
volikogude valimisteks.
Inimeste liikumine suurematesse
keskustesse ja üldine rahvastiku vananemine, eriti just maapiirkondades, on toonud kaasa vajaduse kujundada ümber Eesti halduskorraldus.
Kahaneva rahvaarvuga omavalitsustel väheneb paratamatult ka tulubaas, mistõttu on järjest keerulisem
pakkuda piisava kvaliteediga avalikke teenuseid. Senised omavalitsuste
ühinemised on näidanud, et suurem
omavalitsus suudab mastaabiefektina
tagada parema valla investeerimisvõimekuse, pakkuda elanikele kvaliteetsemaid ja mitmekesisemaid avalikke
teenuseid. Liitumise vajalikkust näitab ka juba käimas olev vabatahtlik
liitumisläbirääkimiste protsess, mil-

lesse on kaasatud 87% omavalitsustest. Vahest on kuulda seisukohtasid, et suures vallas võib otsustamine
ja teenused inimestest kaugeneda.
Siinkohal oleks mõistlik meenutada,
millal sai viimati vallamajas käidud.
Ausalt öelda, ei meenugi. Ühiskond
ja e-riik on juba nii palju arenenud,
et suurema osa teenustest saab aetud läbi e-keskkonna. Tegelikkuses ei
muutuks midagi halvemaks, kui valla
keskus ongi senisest kaugemal, kuid
kohapeal olulised teenused ja vajalikud ametnikud jäävad teeninduskeskustesse, näiteks sotsiaalteenused ja
kommunaalteenused. Juba toimunud
ühinemiste põhjal on võimalik öelda,
et suuremal omavalitsusel on parem
võimekus teha mahukamaid investeeringuid, palgata kvalifitseeritud
valdkonnaspetsialiste ja leida spetsialiste seni katmata valdkondades,
tegeleda süsteemsemalt ettevõtluse
arendamisega, korraldada ja mitmekesistada spordi-, kultuuri ja noorsootööd, pakkuda sotsiaaltransporti
või koduhooldust.
Kavandatav haldusreform on väga
suur ja oluline otsus, kuid ei maksa
arvata, et haldusreformiga lahendatakse ühe korraga kõik murekohad.

Need muudatused on vaid osa suuremast protsessist. Haldusreformile
täiendavalt saab Valitsuse tegevustena välja tuua omavalitsuste ülesannete, rahastamise ja ühisasutuste regulatsiooni ettevalmistamise, käimas
on bürokraatia vähendamise projekt, valitsussektori ülesannete analüüs, valitsemise mahu vähendamine,
e-teenuste kasutuselevõtt (e-tervis,
e-residentsuse programm) jne.
Haldusreformi seaduse
menetlus ja sisu
Valitsuses on heaks kiidetud haldusreformi ajakavas, omavalitsuse miinimumnõuetes ja ühinemise erandites, ühinemistoetustes ja
omavalitsusjuhtide lahkumishüvitistes. Edasine arutelu toimub juba
Riigikogus, kus eelnõu esimene lugemine toimub eeldatavasti 6. aprillil ja reformi ettevalmistajate sooviks
on, et seadus võetaks vastu veel enne
1. juulit 2016.
Omaalgatuslikus etapis saavad
omavalitsused koostöös vallaelanike ja naabritega leppida kokku ühinemistingimustes ja panna ühisosa
kirja ühinemislepingus. Teises etapis
on kaasa rääkimise võimalus oluli-

55 aastat
naisrahvatantsu
Kanepis
selt väiksem. Omavalitsuste omaalgatuslikke ühinemisi toetatakse
riigieelarvest makstava ühinemistoetusega (100 € inimese kohta) neile
omavalitsustele, mis ületavad ühinemisel omavalitsuse miinimumsuuruse 5000 elaniku piiri. Minimaalne toetuse suurus ühineva
omavalitsuse kohta on 300 000 € ja
maksimaalne suurus 800 000 €. Kui
ühinetakse vähemalt 11 000 elanikuga omavalitsuseks, siis makstakse ühekordse toetusena riigieelarvest lisaks ka
500 000 eurot ühinemise tulemusena
moodustunud omavalitsusele. See on
oluline tugi omavalitsustele, mida on
võimalik investeerida just oma piirkonda.
Kokkuvõtteks
Haldusreform on üks osa suuremast protsessist, millega luuakse
vaid raamistik. Suure osa reformi sisust saavad lisaks riigile anda ka kohalikud inimesed ja vallajuhid ühinemisläbirääkimistel. Kogu reformi
õnnestumises omab suurt rolli kogukondade aktiivsus oma huvide esindamisel ja konstruktiivne tulevikku
vaatav koostöö.
Janis Kukk

Märtsi alguses toimus Kanepi Seltsimajas suur
rahvatantsupidu-kontsert, millega naisrühm Kanapää Keerutajad tähistas juubelit.
Legendaarne Kanepi tantsuõpetaja Helju Leib alustas Kanepi keskkoolis esimese naisrühmaga 1960/61 õppeaastal. Oma
vahva nime KANAPÄÄ KEERUTAJAD sai rühm 2002. aastal. Läbi aja on juhendajateks olnud: Helju Leib, Andre Laine,
Tanel Vahi, Ester Tamm, Kätlin Hoop ja käesolevast hooajast
alates Mari Rüütli. Mari on kohalik ja andekas tantsujuht, kes
lisaks juhendab ka Kanepi Noortekeskuse noorterühma ja Kanepi Seltsimaja segarühma Kanepi Kanged. Juubelikontserdil
astutigi publiku ette kõik koos, Mari lavastatud kavaga.
Seltsimaja saal oli täis hoogsalt kaasa elavat tantsuhuvilist
publikut. Kontsert Kanepi Seltsimajas näitas, et rahvatantsu
traditsioonide jätkumist peavad oluliseks nii tantsijad kui ka
kogukond. Tantsurõõmu saadi kuhjaga juurde ja viidi endaga
kaasagi.
Marju Jalas

Kanapää Keerutajad, Kanepi Kanged ja Kanepi
noorterühm. Foto: Heiki Jalas
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istungi
protokollist
Tugiisikuteenuse osutamise kord
Tugiisikuteenuse
potentsiaalne
sihtgrupp on inimesed, kes vajavad sotsiaalsete, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste
täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel
määral kõrval abi. Tugiisikuteenuse potentsiaalseks sihtgrupiks on näiteks inimesed:
1) puuetega inimeste sotsiaaltoetuste
seaduse § 2 lõike 1 tähenduses puude
raskusastme, haiguse või olukorra tõttu;
2) kinnipidamiskohast vabanemise järel;
3) asenduskoduteenust või turvakoduteenust saades, perekonnas hooldamisel
viibides või nimetatud teenustelt lahkudes iseseisvalt elama asumisel;
4) seoses eestkostel olemisega või eestkoste lõppedes, kui eestkostel olnud inimene asub iseseisvalt elama.
Tugiisikuteenuse osutamist korraldab
vallavalitsus. Teenuse osutamise vajadus ja teenuse osutaja isik määratakse
vallavalituse korraldusega. Teenuse osutamise tingimused lepitakse kokku kolmepoolse halduslepinguga. Oluline on
määrata teenuse osutamise sagedus, kestus ja teenuse täpne sisu.
Teenuse osutamist rahastatakse valla
eelarvevahendite arvelt ja/või riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi arvelt (raske või sügava puudega laste tugiisikuteenus) või
riigieelarvest valla eelarvesse eraldatud
sotsiaaltoetuste ja –teenuste osutamise
toetusest. Teenuse hinna kehtestab vallavalitsus korraldusega. Teenuse saajale
osutatakse teenust üldjuhul tasuta.
Otsustati vastu võtta määrus „Tugiisikuteenus osutamise kord“. Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.
Majandus- ja eelarvekomisjoni põhimääruse muutmine
Komisjoni põhimääruse muutmise vajaduseks oli: kaasajastada põhimäärust, viia see kooskõlla Kanepi
valla põhimäärusega ja kohaliku omavalitsuse korralduse seadusega. Määrusega tunnistatakse kehtetuks komisjoni liikmete arv ja täiendatakse
sõnastuses - komisjoni esimehe ja aseesimehe valib volikogu oma liikmete
hulgast. Komisjoni töökorraldus tunnistatakse kehtetuks, mis on reguleeritud Kanepi Vallavolikogu töökorras.
Otsustati vastu võtta määrus “Majandus- ja eelarvekomisjoni põhimääruse
muutmine”. Määrus jõustub kolmandal
päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.
Hariduse-, kultuuri- ja noorsookomisjoni esimehe valimine
Komisjoni esimehe kandidaatideks
esitati Urmas Kivirand ja Imbi Rego.
Tehti ettepanek moodustada häältelugemiskomisjon koosseisus Ülar
Kõrge, Tiia Urm ja Katrin Slungin. Viidi läbi salajane hääletamine.
Hääletamistulemus: Urmas Kivirand - 6
häält, Imbi Rego - 6 häält. Häältelugemiskomisjonil jäi tulemus kinnitamata.
Kumbki kandidaat ei saanud enimhääli.
Otsustati hariduse-, kultuuri- ja noorsookomisjoni esimehe valimine viia läbi
järgmisel volikogu istungil.
Volikogu protokolliline otsus: Toetada
Põlgastes jõusaali rajamist endisesse koolimajja. Kanepi vald toetab omaosaluse
maksmist.
Volikogu istungi materjalidega saab tutvuda valla kodulehel www.kanepi.ee,
valla raamatukogudes ja valla kantseleis.
Väljavõtte koostas volikogu sekretär Õie
Põder
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MILVI HIRVLAANE

Õnnitleme valla aukodanikku juubeli puhul!
4.04.1936 sündis Kanepis Milvi Jalas-Hirvlaane, ajaloolane ja kodu-uurija, DrPh, lõpetanud Kanepi kooli, Põlva keskkooli (ÜG), Tallinna Kultuurharidusala Kooli, Tartu Ülikooli, mille
lõpetamisel kirjutanud diplomitöö Kanepi kihelkonna kultuuriloost XIX sajandil, uurinud ülikooli ajalugu ja Kanepi kihelkonna kultuurilugu ning baltisaksa kultuurilugu. Töötanud ülikoolis
20 aastat ülikooli ajalookomisjoni teadusliku sekretärina, teaduse ja kõrgkooli labori juhatajana, vanemteadurina ülikooli ajaloo uurimisel kuni aastani 1996. Koostanud 14 raamatut, sealhulgas
6 Kanepi kultuuriloost ja avaldanud arvukalt artikleid ajakirjanduses. Hurda nim. rahvuskultuuri preemia laureaat.

Vana-Piigandi vallakool Ritsikel 230,
selle juhataja Ado Trumm 190
Vana-Piigandi vallakooli hoonete
vundamendiasemed
Ritsikel magasiaida kõrval on vaevalt leitavad,
sirelipõõsadki kadunud.
Astuks mälestustes kadunud haridustempli uksest sisse koos nendega, kes
veel teavad seda Kanepi koolile
pärast koolimaja põlengut ulualust
andnud vana maja.
Dagi Mõtus meenutas, kuidas koolmeister Helmi Margusson teda koolimajja kaenla
all üle vallamaja kõrvalt kevadiselt laiutavat
oja kandis oma pikkades nöörsaabastes. Paul
Edesi mäletas kevadist jääminekut Ritsike
jõel, mis sageli veski silla kaasa viis, kui mehed
pootshaakidega just õigel ajal mölder Zirklile
appi ei jõudnud. Kogu Kanepi lastekari passis sillal, kuulas kevade kohinat, vaatas Jõksi
järvest tulevaid jääpanku, mõni uljam riskis
ka eluga jäätükil kihutamist proovides.
230 aasta eest asutatud Vana-Piigandi vallakooli 2 viimasest koolijuhatajast on
kõige enam teada: Ado Trumm (Soodla v.
4.04.1826 † Tartu 1889) ja viimane juhataja
August Küün. Mõlemad olid koolmeistriks
40 aastat. Ado Trummi kohta on Kirjandus-

muuseumis hulgaliselt materjale, ka Kanepi kooli muuseumis on uurimus tema
poja Augusti 500 kirja põhjal elust
kodukoolmeistrina Jakob Hurda
peres Peterburis. Mõlemad on
endale kindlustanud kindla koha meie kihelkonna kultuuriloos.
Ado Trumm on üles kirjutanud “vana praavuski” (praost Rothi) laule. Oma
käsikirjalistes mälestustes annab Ado Trumm
hinnangu koolmeistri elule: „Ni ole mina kül
püüdnu kõik oma elo aig, ni kui hangerjas liiwan zippelda ja omma leiwä palokeist tiini“.
1853. a. kutsuti ta Vana-Piigandi koolijuhatajaks köster Treffneri ja kirikuõpetaja Holsti soovitusel, ta oli varem 3 aastat töötanud
Krootusel, talvel koolis ja suvel mõisa kupjana. Vana-Piigandis sai ta juurde veel Kanepi
kiriku vöörmündri ameti, mille eest anti 1
vakk rukkeid ja kabelis matmise eest kihelkonna poolt 2 vakka rukkeid. Ta ütleb: „Ni
korssi mina kui sant leiwä palakeist, se liwa maa
es anna monikord semendki. Sis wotti weel postin käümise ameti ka ja käwe egä näddali üts
kõrd Wõrol (25 wersta), selle posti tallituse eest
saij mina kihelkonnast 35 rubla ja Erästverest
moisa asju tallituse eest 10 rubla. Wiil pidäsi Piigandi valla (kogokonna) kirjotamise ametit 16
ajastat, selle eest sai edimält 20 rubla, peräkõrd

panti weel 20 rubla juurde, kerku wöölmündri
olli 32 ajastaiga, selle eest sai 1 wak rükki magasiaidast“.

Ado Trumm hakkas Piigandis lastele
lugemise kõrval ka kirjutamist ja rehkendamist õpetama. Paljudes vallakoolides seda ei tahetud teha, põhjendati seda ka laste
väheste võimetega. Koolmeistrid pidasid seda liialt suureks koormuseks. Erastvere parun
von Ungern-Sternbergi ja kirikuõpetaja pakkusid Trummile välja, et nad valivad välja
kolme kooli piirkonnast 7 kõige vaesemat
poissi ja panevad need Piigandi kooli kirjutamist ja rehkendamist ning laulmist õppima.
Iga lapse õpetamise eest anti 1 vakk rukkeid
leivaks, 1 vakk kartuleid, 10 toopi tangu, 4
toopi rasva ja soola. Selle eest tuli ka lapsi
toitlustada. Kevadel kutsuti need poisid ja
teised vabatahtlikult kirjutamist ja arvutamist õppinud mõisasse. Sinna oli tulnud lisaks Erastvere parunile ka Karste ja Kooraste
parunid. Pastor G. v. Holst lasi lastel kirjutada ja arvutada, laulda ja lugeda. Jäädi väga
rahule, koolmeistrile kingiti 2 vakka rukkeid,
mõisaproua andis saia ja kirjutustarbeid.
Seepeale anti korraldus kõigile Kanepi
kihelkonna vallakoolidele 1860. aastast kirjutamist ja rehkendamist õpetada, Trumm

oli võõraste poiste peal nende võimeid tõestanud. Holst pidas kirikus sellest jutluse ja
hiljem anti korraldus ka tütarlastele sama
õpetust anda. Järgmise konkursi korraldas
kirikuõpetaja 2-l ja 3-l häälel laulmisest. Võitjaiks osutusid Jüri Kann Kaagverest ja Ado
Trumm Vana-Piigandist. Autasuks olid kirikuõpetaja v. Holsti poolt Saksamaalt tellitud
harmooniumid. Ado Trumm kirjutab:“peräst
saij minol ja Kannil kõige surem laulu koor,
ni et mina ka, Paroni ja Prouwa sündimise
päiwä, neid lauluga üles wõtti ja kui Piigandi Paronil pulma olliwa, sis wõtti mina ommi
lauljidega nore paari hommongu ülles ja kui
Kanepide uus oppetaja Falk tulli, sedä wõtti ka Pigandi lauljidega ülles“. Trumm oli
Vana-Piigandi koolmeistriks 36 aastat kuni
aastani 1889. Tema ajal ehitati 1864 ka uus
koolimaja Ritsike jõe kaldale. Kanepi asundus oli Vana-Piigandi mõisa maadel. Üle tee
asus vallamaja koos vallakohtuga ja magasiait. Mõlemad on alles. Õpilaste arv kõikus
30-20-ni. A. Trummi järel valiti 1890 Vana-Piigandi vallakooli koolmeistriks August Küün, tema tütar Õie Küün-Harju oli
kauaaegne Kanepi koolmeister, ta oli praeguse võrukeelse ajalehe Uma Lehe toimetaja
Ülle Harju vaarisa.
Milvi Hirvlaane

MTÜ Kanepi Kodupere tänab
Laupäeval, 12. märtsil toimus Seltsimajas
MTÜ Kanepi Kodupere poolt korraldatud
Naistepäeva üritus.
Kaunist muusikat mängis külalistele Ülar Kõrge
ning Lahedad mutid viisid läbi meeleoluka naljaprogrammi. Õhtupoolik oli mõnus, hubane ning naeru täis.
Külalistele pakuti ka teed ja kohvi ning Kanepi Kodupere liikmete poolt valmistatud maitsvaid suupisteid.

Oleme väga tänulikud meie esinejatele, et sisustasite
meie õhtupooliku ning palju tänu ka osalejatele ning
meie toetajatele, kelleks olid Meelis Vahtramäe, Kalmer
Lina, Jaak Kõiv, Kaido Kõiv ja Rivo Kokk ning paljud
Kanepi Kodupere liikmed.
Kohtumiseni järgmistel üritustel!
Kristel Kõiv
MTÜ Kanepi Kodupere

Kõik omad uma pidõlõ!
Lühikese põikena ajalukku meenutagem - Uma Pido on võrukeelne lauluja rahvapidu, mis toimus esimest korda 2008.a. Võru Kubijal, teist korda
2010.a. Põlva Intsikurmus, kolmandat korda 2013.a. jälle Võrus ja Kubija lauluväljakul. Neljas pidu on lausa
ukse ees ja toimub 28. mail 2016.a.
Põlvas ilusas Intsikurmus. Nii liigub
pidu kahe maakonna vahel, ühendades Vana Võromaa keele- ja kultuuriruumi.
Idee sündis 2006.a. Valgjärvel toimunud Kaika suveülikoolis, osutus elujõuliseks,
haaras kaasa nii tegijaid kui osalejaid Vana Võromaast kaugemalgi. Tullakse laulma
või pealt vaatama, tullakse juurte juurde ja
omade sekka, aga tullakse ka eksootika, huvi
ja uudishimu pärast. Need, kes käinud ja laululaval koos tuhandetega võrokeelseid laule
laulnud pajatavad mingist erilisest, kodusest
meeleolust, mis kostvat ja paistvat, räägivad
rõõmsast ühtekuuluvustundest. Kaugemalt
tulijad kiidavad kohalikke stiilis - küll te olete
ikka toredad ja tublid! Kohalikud on enda üle
väga uhked ja kõik on rahul!
Osalejate arv on muudkui kasvanud, tullakse mujalt Eestimaalt ja laiast ilmastki. Esimesel peol oli lauljaid ligi 2400, teisel 3400
ja kolmandal 3600 lauljat. Umbes niisama
palju lauljaid koguneb Intsikurmu ka tänavu.
Lisaks Võru- ja Põlvamaale on koorid veel
Harjumaalt, Jõgevamaalt, Lääne-Virumaalt,
Tartu-, Valga- ja Viljandimaalt. Luxemburgist tuleb Euroopa eestlaste koor ja Helsingist
sealse Eesti Maja koor - kokku veidi üle 150

kollektiivi. Ikka on kuuldud ohkamist - küll
laulaks laulupeol, aga ei ole ühegi koori liige! Suurepärased väljamõeldised olid koorid
„Mehe´ mõtsast“ ja „Naase´ nurmõlt“, kuhu
liitusid niisama lauluhuvilistele ka ansamblite mehed-naised. Teise ja kolmanda peoga
said liituda konnakoorid, mis tekkisid pere-,
kogu-, laud-, pesa- või sõpruskondadest.
Tänavu liituvad nurmõnaase´ ja mõtsamehe´
Võru ja Põlva nais- ja meeskooridega. Konnakoore, suuremaid ja väiksemaid, on kirjas 13,
kes kõik laulavad kaasa uhkes ühendkooris.
Uma Pido on kaasa aidanud ka suurepäraste
võrokeelsete laulude tekkele, mis on muutunud paljude kooride lemmikrepertuaariks.
Tänavuse peo teemaks on mets ja väelised puud. Uma Peo kunstniku Anne Prangeli ning fotokunstnik Peeter Lauritsa koostöös sündisid möödunud suvel meeleolukad
pildid, mis räägivad inimeste omavahelistest
suhetest ning nende sidemetest loodusega,
toetades niimoodi piduliste hääs mõttes metsa poole olekut. Kirjamees Aapo Ilvese abiga
said pildid endale ka tabavad allkirjad. Näitust
“Mõtsas mi´ olõmi jäänü´” saab kuni peoni näha 16 erinevas Vana Võromaa, aga ka Setomaa
paigas.
Enne kolmandat Uma Pido 2013.a. liikus
läbi kogu Vana Võromaa võrokeste lipp. Tänavu teeb omapärase teekonna läbi laul, et jõuda
28. mai õhtuks peole Intsikurmu ja süüdata
seal peotuli. Laul liigub peoks valmistuvate
kooride abil ja toel. Lisaks hoitakse meeles sedagi, et enne, kui eestlased koorilauluga tutvust tegid ja sellega kuulsaks said, laulis meie
rahvas regilaule. Nii on plaanis aprillis-mais

enne pidu korraldada igas Vana Võromaa kihelkonnas ja Setomaal rahvalauluõhtuid, kus
omakandi rahvalaule lauldakse, mida me õnneks veel oskame ja armastame.
Uma Pido on tõeline rahvapidu - laulad
kaasa, plaksutad kõigest väest, poetad liigutuspisaragi, kohtad sõpru ja tuttavaid, tunned
rõõmu ühisest osasaamisetundest. Naudid ja
püüad meelde jätta seda kodust ummamuudu ilmakaemise tunnet. Lõunaeestlane olevat
jutukam, rõõmsameelsem, muretum, seltsivam, usalduslikum inimene kui ehk põhjaranniklane või loopealse elanik. Kuidas oma ära
tunda? Eks ikka naerunäost ja ettesirutatud
terekäest. Intsikurmus ei pruugi see lihtne olla, sest Umal Pidol on kõik omad!
Peo lavastaja on Põlvast pärit vabakutseline
näitleja ja lavastaja Kristo Toots.
Hää Kanepi valla rahvas! Sättige päev
vabaks, otsige piduriided või rahvarõivad välja, hõigake pere ja sugulased kokku ja tulge
kindlasti Uma Peole Intsikurmu 28. mail
2016.a.
Kanepis on alati lauldud ja isetegemisest
rõõmu tuntud. Uma Pidole sõidab Kanepist
3 kollektiivi kokku 90 osalejaga.
Uudiseid ja ettevalmistuse käiku saad jälgida kodulehelt www.umapido.ee, facebookist
ja blogist umapido.wordpress.com.
Siiri Toomik

Eesti Maanteemuuseum
esitas EASile
suurprojekti rahastuse
taotluse
Eesti Maanteemuuseum taotleb EASi “Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise” meetme toetusvoorust
1,6 miljonit eurot liikluskasvatuse
keskuse ja autoajastu näituse avamiseks 2018. aasta lõpus.
Projekti tulemusel luuakse maanteemuuseumi
masinahalli rekonstrueerimisel 1500-ruutmeetrine keskus, kus külastaja saab tervikliku ülevaate
autoajastu mõjudest Eesti teede- ja liikluse ajaloole. Uues keskuses luuakse paremad võimalused
pakkuda erinevaid liiklusharidusprogramme nii
lastele kui täiskasvanutele. Uuenduslik on seegi,
et atraktiivses ekspositsioonis on võimalik näitusepindu liigutada vastavalt vajadusele, kohandudes ümber konverentsi- või kultuurisündmuste
saaliks. „Täna suudab muuseum aastas pakkuda
liiklusharidust kuni 3000 lapsele, uue keskuse puhul tõuseb see 4000-le. Samuti eeldame muuseumi külastajate arvu kasvu vähemalt 43 000 inimeseni 2019. aastal,“ lisas Eesti Maanteemuuseumi
juhataja Kadri Valner. Projekti kogumaksumus
on 2 miljonit eurot. EASi positiivse otsuse puhul
algavad ehitustööd 2017. aastal. Omafinantseeringu osa on planeeritud lisada Maanteeameti eelarvesse aastateks 2017 – 2018.
Eurotoetuste abil valmis 2010. aastal vabaõhunäituse keskkond TEEAEG, mis kasvatas paari
aastaga külastajate arvu kolmekordseks – enam
kui 35 000ni aastas. Selle aasta 1. mail avab muuseum aga uue püsinäituse „Head teed!“ ning eraldi lastemuuseumi osa.
Teate edastas:
Liina Kukk
EMm-i kommunikatsiooni- ja turundusjuht
+372 574 502 18
www.maanteemuuseum.ee
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Inimesed meie kõrval

Emeriitprofessor Vambola Raudsepp Koorastest:
Elan Eesti edule või ebaedule väga
tundlikult kaasa, sest minu endiste tudengite hulgast on kasvanud
Eesti Panga presidente, ministreid, peaminister ja Riigikogu saadikuid. Usun, et meie riigi järgmisel sünnipäeval võime ütelda:
Eestil läheb hästi ja perspektiivid
on suurepärased.
Miks on Koorastes hea elada?
Kooraste on üks Eesti kauneimaid kohti, siin on oma järvistu, lähedal on metsad
jalutuskäikudeks ja puhkuseks, rikkalikud
marjade ja seente poolest. Ka linnad pole kaugel, näiteks Otepääle vaid 15 kilomeetrit, Võru, Antsla ja Põlva vaid pooletunnise autosõidu kaugusel.
Huvipakkuv on, et Koorastest on pärit
palju tuntud inimesi, kelle hulgas on teadlasi, kirjanikke, õppejõude jt. Koorastega
seotud möödanik on huvitav, koduloo- ja
genealoogiahuvilisele uurimisainet jätkub.
Internetiühendus seob meid kogu
maailmaga. Näiteks kui istun malelaua
taha, siis on vastaseid Austraaliast Euroopani ja edasi Ameerikasse. Viimase viie
aasta jooksul olen mänginud üle 10 000
partii ja seda vastastega peaaegu kõigist
maailma riikidest. Põnev, et siit Kooraste
metsade keskelt võin mängida vastasega
Boliiviast, Egiptusest või Jaapanist ning
vahetada mõtteid kõige aktuaalsematel
teemadel. Juba algkooliajal veetsin palju
meeldivaid hetki malelaua taga. Paul Keres oli siis veel tippvormis, asjaolu, mis
tiivustas paljusid Eesti koolinoori. Huvi male vastu on säilinud tänaseni, eriti
probleemmale vastu.

Millega olete veel viimased kümmekond aastat tegelenud?
Olles emeriitprofessori staatuses on
minu sidemed Tartu Ülikooliga jäänud
suhteliselt episoodiliseks. Olen retsenseerinud mõningaid teadusartikleid ja
konsulteerinud tudengeid, kes on otseselt minu poole pöördunud mõne väga konkreetse küsimusega. Viimasel ajal
olen koostanud üsna palju erialaseid, aga
ka isikuid puudutavaid märksõnu/artikleid mitmetele teatmeteostele, ka vikipeediat täiendanud õppejõudude isikulugudega. Ennekõike olen tegelenud
üsna agaralt oma lemmikteemadega, so
kodulugu ja genealoogia. Mul on internetis oma kodulehekülg ja blogi. Koduleheküljele olen paigutanud kõik oma
pikemad kirjutised nn e-kirjutiste kujul, blogisse aga lühemad koduloolised
kirjapanekud. Kõik on avalikud ja asjahuvilistele kättesaadavad. Muidugi olen
jõudumööda pidanud sidet teiste koduloolastega ning saatnud ka oma töid tutvumiseks muuseumidele, mitmele instituudile ning vastava eriala teadlastele.
Lastelaste soovil panin kirja ka oma lühibiograafia (Vambola Raudsepp. Otsingute
aastad: sündmused, meenutused ja mõtted.
Külim, 2013).
Teie poolt viimastel aastatel kirja
pandud lugusid on päris palju, see kõik
on vajanud eelnevat uurimistööd. Näiteks „Perepärimused Pikk-Raudsepp
sugujuurtest“, „Ristimänd mäletab“,
e-raamat “Kiirenevate muutuste keerises: põlvnemislugu, olud ja arengud”
(2014).
Juba lapsepõlves hakkasin sügavamat
huvi tundma koduloo vastu, panin kirja
kohalikke ütlusi, mõtteteri ja muistendeid. Eeskujuks olid vanaisa Gustavi ülestähendused, mida minu isa hoolsalt hoidis
oma tagatoa lauasahtlis. Seal oli luuleridu,
ilmavaatlusi ja mitmeid koduloolisi materjale. Paraku suur osa nendest läksid kaduma pärast minu lahkumist isakodust,
kuid mõned säilisid. Üheks paremaks
pidasin muistendit Karjasoo tekkest, s.t
jutustust „Karjasoo kaksikutest”, aga ka
mõningaid luuletusi. Muistend Karjasoo
kaksikutest leidis koha ka Sõmerpalu valla
aabitsalugudes.

Vambola Raudsepp. Foto: erakogu

Igal eakamal inimesel on mälestusi,
meenutusi oma maa, valla või küla koha- ja isikupärimuste kohta. Mäletan, et
veel 1940-ndatel oli Hänike külas igal
kohal, paigal, suuremal puul või isegi kivil, allikal, kraavil, metsakurul oma kasutuselolev nimi, mis aga elanikkonna
vähenemisega ning ka seoses ulatuslike
maaparandustöödega aegamööda kadusid. Need olid ennekõike pärimusjutud
ja -muistendid, mida külaelanikud aegajalt, eriti pikkadel sügisõhtutel ikka ja
jälle rääkisid, meenutasid, ümber jutustasid. Toona kirjasõnasse jõudis nendest
vähe, paraku kõik jäigi suuliseks loominguks. Püüdsin juba 1950-ndatel, aga ka
hiljemgi mõningaid pärimusi kirjasõnasse panna ja hea, et seda tegin. Nüüd
aastakümnete möödudes olen püüdnud
meenutada neid inimesi ja nende poolt
räägitut ning nii sündiski lühikokkuvõte
oma küla kohta. Esikohal on pärimuste
sisu, ütluste sõnastus kirjakeeles, st tekste võru murdes (kirjutasin ka neid) pole kahjuks säilinud. (Käsikiri Ristimänd
mäletab on kättesaadav minu koduleheküljel aadressil:
http://web.zone.ee/vraudsepp/)
Teie kirjutamisviis on väga filosoofilis-lüüriline, üldsegi mitte omane majandus- ja rahandusspetsialistile. Näiteks: „Sügis 2008. Värvide erakordsus ja
kontrastid viivad mõtted elukeskkonna
Loojale, Suure Tundmatu loomingule.
Loomingule, kus maine elukorraldus ja
inimese piiratud valikud on jäetud paraku
igaühe enda mureks. Edasiminekuks otsib inimene alati oma tee algust, seda siis
lapsepõlvest. Praegugi veel meenub kauge
lapseea erutus kooliteel, kärsitus tarkuste
juurde, mis pidi andma inimesele Looja
loomingu sügavama mõistmise ja oskuse siin maailmas ise hakkama saada. Edasi, noorusaastatega maailm avardus, kuid
alatiseks jäid pildid ja lõhnad kodukohast,
möödanikust, milleks olid esimeste sügiskülmade värskendav hingus, varahommikune sätendav, kahutanud maa ning jääkirmes lompide kargus. Fantaasialennuks
keskkond missugune! Aeg läks ning tegelikkus paigutas kõik isemoodi. Mõistsin
juba varakult üht: minu valikuid hakka-

vad ahistama varase noorusaja, so sõjaaegsete ja -järgsete aastate kasvukeskkond,
ennekõike aineliste võimaluste nappus ja
lõpuks noorusaja ajaline piiratus. Varastel noorusaastatel unistasin saada filoloogiks, isegi kirjanikuks või siis teoloogiks.
Nii ei läinud ja muidugi on sellest kahju.
Elu juhtis mind hoopis teistele radadele.
Rahuldusin oma kitsamate, tol ajal vabal
tahtel tehtud ratsionaalsete valikutega.
Edaspidises elus ei juhtunud seda, et võimaluste ahtad piirid oleksid suutnud kahandada mu tegutsemisvajadust ja -tahet
nii valitud erialal, aga ka teistes valdkondades. Märkamatult sisenesin keskikka,
tol ajal rasketesse ja vastuolulistesse aastatesse. Aina ajanappus ja kiirus! Kui palju
jäi tegemata: kuid kas üks rändaja, otsija
suudabki kõiki radu kõige otstarbekamal
viisil omal jalal läbi tallata? Lõpuks väsime, siis astume oma valitud rajalt kõrvale,
jääme meenutama, puhkama...”
Eks huvi kirjanduse ja eesti keelesüvaoskuse vastu on pärit keskkooli aegadest, mistõttu meenutan alati tänutundega Antsla Keskkooli eesti keele õpetajat
Eduard Aarnat.
Olete aktiivne blogija, 2009. aastast
alates võib Teie blogist lugeda 183 artiklit, selle aasta veebruaris olete oma
blogis arutlenud järgmiste teemade
üle: ENSV “maareform” Hänike külas,
vanemad asustusjäljed Hänike külas,
Hänike küla kronoloogia, koduloouuringute tähendus ja tulevik, apooria,
professor Ivan Volkov. Näiteks on pealkirja all „Ulmemõtteid: meie vaimsus,
sugulaskeeled ja -asualad“ on kirjas
järgmised mõtted: „21. sajandi algul tabas Eestit demograafiline kriis, mis võib
üle kasvada katastroofiks. Tulemuseks
olukord, kus kaob põhirahvus, emakeel,
omanäoline kultuur, kristlikud väärtused, hägustub territoorium ja lõpuks ka
riik./......../ Madalamal vaimsel arengutasemel asuvad rahvad (aga Eesti alad selleks
olid) muutuvad varem või hiljem domineeritavateks oma naabritest. Nii juhtuski ja praegu võivad eestlased rääkida oma
“seitsmesaja aastasest orjaööst” mil vaaguti väljasuremise-ellujäämise äärel. Õnneks
19. sajandil tekkinud rahvusliku ärkamise

järel said eestlased oma riigi, mis paraku
oma väiksusele jäi suurriikide, vallutajate
sõdade tallermaaks. Midagi peame ju õppima ajaloost ja olema võimelised andma
vettpidavamaid selgitusi olnu kohta”.
Kas inimesed õpivad minevikust?
Kuidas oleks võimalik ajaloost õppida?
Kõige rohkem on meil õppida oma vanematelt. Olen alati imetlenud eesti emasid, sageli üksikemasid pealesõja aastatel,
kuidas nad eriti vaestes oludes said hakkama mitme lapse toitmise, riidessepanemise ja koolitamisega kuni ülikoolideni
välja. Olen kristlane ja ma ei unusta kunagi seda suvist hommikut aastal 1950, mil
mu vanemad mind esimest korda Urvaste
kirikusse kaasa võtsid. Meie kirjasõna ja
eetilised tõekspidamised on pärit kirikust
ja seda pärandit peab väärtustama.
Mida arvate tänasest Eestist, sealhulgas haldusreformist?
Mulle meeldib tänane Eesti ja jälgin
kõike toimuvat tähelepanelikult, sealhulgas eriti majanduses. Elame kiirete muutuste ajal ja ega ka kõige targemad pead
oska lahti mõtestada neid muutusi, põhjusi või seaduspärasusi. Eriti teeb muret momendi demograafiline kriis Eestis.
Kahjuks elavad ka mitmed minu õe ja
vendade lapsed ja lapselapsed juba aastaid
Soomes, minu enda pojapoeg (abielus)
USA-s. Nad käivad küll Eestis, aga ikka
külalistena. Mitte kuidagi ei taha, et käesolev käigusolev haldusreform muudaks
Kagu-Eesti veel enam ääremaaks. Kanepi
on ja peab jääma vallakeskuseks, kuid tema areng nõuab tõhusaid investeeringuid.
Kanepi Teatajasse olete 2009. aasta
aprillis kirjutanud järgmised mõtted:
„Meie kodualevikul võiks oma tunnuslause
olla. Olgu selleks„Lootuste Kanepi”, „Lootuste linnak Kanepi” või „Heade lootuste
alevik – Kanepi”. Eks sõnastuse võimalusi
ole teisigi, aga lootusega peaks see kindlasti seostuma. Sõna „lootus” haakub eelkõige August Weizenbergi skulptuuriga „Lootus”, mis asub tema vanemate haual Mäe
kalmistul. Samal ajal üllatab Kanepi oma
terviklikkuse ja asukohaga Lõuna-Eestis./.../ Ajalooliselt on Kanepi alevik tekkinud kiriku, kooli ja kalmistu omamoo-

di linnakuna (inglise keeles campus, soome
keeles kylä). Seejärel on lisandunud elamud, kauplused, vallamaja jms. Tekib analoogia üliõpilaslinnaku või olümpiakülaga,
ehkki need on hilisemad nähtused. Aga
linnak seondub alati nooruse, ennekõike
gümnaasiumi ja lootustega“.
Noh, need on vaid üksikud uitmõtted,
kuid siinjuures peab kohe meenutama seda hiiglaslikku tööd, mida on teinud ajaloolane Milvi Hirvlaane oma kodukihelkonna uurimisel ja kirja panemisel.
***
Aforismid ja mõtteterad on väga isikupärased, neis peegeldub autori maailmapilt ja eluhoiakud. aastakümnete
jooksul. Siin valik Vambola Raudsepa
mõtteteri:
* Et käia ajaga sammu, peab jooksma
muutustega kaasa.
* Jah-sõna eirab teisi võimalusi.
* Gigantomaania: tahe ületab talenti.
* Sõnakuulekas on äraarvamatu, sest ta
elab teiste sõnade järgi.
* Ande suuruse märkamiseks vajame ajalist ja ruumilist distantsi.
* Iga uus päev on taevalik kingitus, and,
mis kohe õhtuks tagasi võetakse.
* Ambitsioonide võidu korral saavad vastikutest õigustustest meeldivad tõed.
* Sageli sõnatus vaikuses sisaldub kõige sisukam sõnum.
* Paraku üksmeel rajaneb vaid ühe meelel.
* Üksmeel on võimalik vaid tänu lihtsameelsusele.
* Isegi elus kogetud mõttetus muutub
mõttekaks elukogemuseks.
* Ilu on väärtuste kontsentratsioon.
(Loe
veel
http://raudsepp.weebly.com/
uploads/1/5/1/8/15189622/otsingua_
d44_80.pdf )
Elul üldjuhul ei ole eesmärke, eesmärgid saavad olla inimese enda elul. Seega inimene peab oma elule ise eesmärgid
leidma, püstitama ja neid järgima. Inimene saab ja peab olema ennekõike iseenese
kujundaja. Kujunema inimeseks, kes austuses kummardab Looja ees ning tunneb
sügavat austust enda ja teiste elude ees.
Vambola Raudsepaga vestles
Tiiu Leppikus
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Kanepi, Kõlleste ja Valgjärve valla sündmuste
kalender aprill-mai 2016
Aeg

Toimumiskoht/
Korraldaja

Sündmus
KANEPI VALD

17.04 kell 11.00

Kanepi kihelkonna
Kanepi Seltsimaja
laste laulupäev “Keväjä
tsirgukõnõ 2016“
Kanepi kihelkonna
mälumängu hooaja
lõpetamine Kanepi
Seltsimajas
peoõhtu ansambliga
„MaMa“

Kanepi Seltsimaja/
Kõlleste Kultuur/
Valgjärve kultuur

Jüriöö jooks ümber
Erastvere järve pubi
“Temp ja Taar“ juurest
start

Kanepi
Gümnaasium/
Kanepi Seltsimaja

Lasteetendus „Ai ai
arst“

Põlgaste
RaamatukoguKülakeskus

Koolivägivalla vastane
projekt (Helen
Adamson ja Margus
Vaher)

Kanepi
Gümnaasium

Talgupäev
30.04

Erastvere
RaamatukoguKülakeskus

30.04 kell 16.00

Põlgaste
RaamatukoguKülakeskus

22.04 kell 19.00
kell 21.00

22.04 kell 18.00

25.04 kell 15.00

28.04 kell 11.00

Volbritrall

30.04 kell 19.00

Alle-Saija Teatristuudio Põlgaste
etendus „Proua Daam“, Raamatukogulavastaja J.Puusepp
Külakeskus

05.05 kell 15.00

Emadepäeva
tähistamine
väljasõiduga
Taevaskoja
matkarajale

Kanepi Lasteaed

06.05 kell 14.00

Emadepäeva
kontsert Põlgaste
RaamatukoguKülakeskuses

Põlgaste
RaamatukoguKülakeskus /
Põlgaste Lasteaed

Emadepäeva kontsert,
õpilastööde näitus

Kanepi
Gümnaasium

06.05 kell 18.00

Erastvere
RaamatukoguKülakeskus

07.05 kell 12.00

Perehommik

10.05 kell 9.30

Põlvamaa lasteaedade
spordifestival „Ei ta
niisama põrise ühti“
Jõksi laululava juures

Kanepi Lasteaed

Kanepi valla kevadlaat
Kanepi staadionil

Kanepi Vallavalitsus

Kanepi vallas 2015.a.
sündinud laste ja
nende vanemate
pidulik vastuvõtt
Kanepi Seltsimajas

Kanepi Vallavalitsus

27.05 kell 15.00

Lõpupidu Kanepi
Lasteaias

Kanepi Lasteaed

27.05 kell 16.00

Lõpupidu Põlgaste
Lasteaias

Põlgaste Lasteaed

30.05 kell 18.00

Direktsiooni vastuvõtt
tublimatele õpilastele
ja vanematele
Kanepi Seltsimajas

Kanepi
Gümnaasium

17.04 kell 11.00

II Kõlleste
rattamaraton Allan
Oras CUP 2016

29.04 kell 20.30

Volbripidu, tantsuks
mängib JÜRI HOMENJA

Krootuse rahvamaja

05.05 kell 16.00

Kõlleste valla eakate
kevadpidu

Krootuse rahvamaja

08.05 kell 11.00

Kepikõnd, algus
Krootuse mõisapargist

Krootuse

20.05 kell 18.00

Kolme valla
spordimängud

Krootuse

26.05 kell 18.00

Krootuse Lasteaia
kevadpidu

Krootuse rahvamaja

28.05 kell 10

Jalgrattamatk, algus
Krootuse mõisapargist

Krootuse

14.05 kell 9.00

15.05 kell 10.00
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ÕNNITLEME!
Sünnipäevad aprillis
100

21.05 Voldemar Hurt
95

30.05 Kunda Reiman

04.05 Avo Sisask
16.05 Villu Taal
24.05 Vambola
Raudsepp
25.05 Maie Kahk
70

91

01.05 Elfriide Ehte
23.05 Bernhard Külv
28.05 Kalju-Johannes
Lõo

15.05 Koidu Otsar

80

KÕLLESTE VALD

02.05 Evi Jordan
09.05 Linda Künnerpä
26.05 Ilme Kängsepp
75

Sündinud lapsed
KevenKarro Erastvere küla
Reiko Käär Erastvere küla
Kristo Käär Erastvere küla

Õnnitleme vanemaid!

VALGJÄRVE VALD
29.04 kell 18.00

Volbripidu

Saverna Külakeskus

30.04 kell10.00

„Teeme ära“ talgupäev

Maaritsa

7.05 kell 10.00

„Teeme ära“ talgupäev

Saverna, Valgjärve

15.05 kell 10.00

Kevadlaat

Maaritsa külaplatsil

		

OÜ Ruusmaa Konsultatsioonid
Kanepi kaunis lähiümbruses Vähkjärve kaldal sai jälle üks
kena kinnistu minu müügitöö läbi uue väärilise omaniku.
www.kv.ee/2455654
Hea Kanepi piirkonna kinnisvaraomanik, kui oled plaani võtnud maatüki, suvila või maakodu müügi Lõuna-Eestis ja pole just võtta tuttavat koge-

muste ja tulemusliku müügiportfelliga maaklerit, siis võta julgelt ühendust
ja olen nõus mõistlikel tingimustel koostööd tegema ja Sinu müüdavale kinnisvarale ostja leidma.
Ilusat kevadet soovides,
Riina Ruusmaa, tel. 50 68 066, elektronpost: riina@ruusmaa.ee
OHTLIKE PUUDE
LANGETAMINE, HOOLDUSTÖÖD SPETSIALISTIDELT. TÖÖ KIIRE,
KORRALIK JA SOODNE.
55593732
INFO@VIKATIMEES.EU

Kanepi Terviseklubi Maakonna Kõnnisari 2016. aastal
1. Põlgaste
2. Mooste
3. Magari
4. Vastse-Kuuste
5. Värska
6. Põlva

Müüa lõhutud küttepuid kohaleveoga. Tel. 5117109

28.04.16
26.05.16
30.06.16
28.07.16
14.08.16
29.09.16

Kõnnid algavad igal pool kell 18:00; kogunemine asukoha
infotahvli juures!

In memoriam

Mälestame praost Rothi preemia
toetajat Rootsist

Britt-Marie von Rothi

*14.05.1932-25.03.2016
avaldame kaastunnet
Karin, Ulf ja Björn von Rothile peredega

Korraldaja on Kanepi perearst Vaike Meesak.
Info telefonil 56474903 või e-mailil vaike@vaikemeesak.ee
Ootame Teid kõiki oma tervist edendama!

Kanepi
Teataja

Ostame metsakinnistuid
ja
raieõigust.

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

Kanepi Gümnaasium,
Kanepi kirik
Milvi Hirvlaane, Merike Luts

Järgmine ajaleht ilmub mais 2016
Täname kõiki abilisi ja kaasautoreid.
Artiklid ja ettepanekud palume saata e-postile
kanepi.teataja@gmail.com või vallamajja.

Tel 507 2544
info@erametsa.ee
www.erametsa.ee

MÄLESTAME
Väino Sikk 16.05.1938-03.03.2016
Mare Oja 27.11.1947-11.03.2016
Ivar Ermel 22.08.1964-13.03.2016

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

