Kanepi Teataja
Vallavalitsuse ja vallavolikogu ajaleht				

		

DETSEMBER 2014  Nr 6 (91)

Kaunist jõuluaega
kõikidesse kodudesse!
Kanepis rõõmustati jõuluvanade üle

„Grete, Liise, Marleen, Kennet, Henri, Martin….. nii loendas jõulumemm jõuluvana
kingikotti
kokku sõlmides
Kanepi vallas 2013 -2014
aastal sündinud laste nimesid.
Esimesed kingisaajad
sellel aastal olid just Kanepi
valla 38 väikest kodanikku.
Laupäeval, 29.novembril saabusid Kanepisse jõulutaadid ja jõulumemmed, et osaleda Kanepis, Pokumaal ja Antslas toimunud XIV
ülemaailmsel jõuluvanade konverentsil. Keskpäeval täitus Kanepi
kiriku esine plats ametirüüs jõulutaatidega. Neid tervitasid Kanepi gümnaasiumi laululapsed, keda
juhendas Edith Saks. Tore tantsunumber oli ettevalmistatud Kanepi
lasteaiaperel tantsuõpetaja Heloona Kalve eestvedamisel ja jõulusalmidki olid lasteaia lastel juba suul.
Jõulumehed selgitasid tõukeratastel
võisteldes välja sportlikuma jõulumehe. Parimaks jõuluküpsetiseks
arvasid taadid Liivia Miili porgandimuffinid; ära märgiti veel Margreth
Adamsoni jõululeib. Esinemisjärge
ootasid Andre Laine särasilmsed
tantsijad, kes näitasid end parimast küljest. Ühine pilt koos Hilda
Müürsepaga, kes on eakaim Kanepi
valla kodanik, jääb lastele meenu-

tama seda imelist päeva. Kanepist
mindi edasi Pokumaale.
Kanepi gümnaasiumis oli enne jõulutaatide paraadmarssi Kanepisse avatud meisterdamise töötoad ning Agnes Joala koostatud fotonäitus „Tere
armas nääritaat“. Noortealgatusprojekti “Meediasüst” meeskond Põlvast
oli tulnud Jõuluvanade kokkutulekut

Foto: erakogu

Jõulutaadid ratastel. Foto: Urmas Kivirand
filmima ning pakkus peredele võimaluse end koos jõulutaadiga pildistada.
Jõulutaadi postkontorist saadeti teele
kümneid kirju ja lahkudes said taadid
kaasa kirikuõpetaja Margit Laili head

soovid ja advenditule, mille leegist
said süüdatud paljud advendiküünlad
üle Eestimaa. Aitäh armsad taadid!
Toredate kohtumisteni!
Kristel Kuslap

Kanepi valla
vallavanemana
asus tööle Mikk Järv

Midagi iseendast
Olen pärit Puhjast ning lõpetanud Puhja Gümnaasiumi. Tartu
Ülikoolis omandasin kõrghariduse majandusteaduskonnas rahanduse
ja finantsjuhtimise erialal ja kõrvalerialaks haldusjuhtimine. Hetkel
on lõpetamisel magistritöö. Vallavanemana olen töötanud Puhja vallas.
Enne seda töötasin Tartus audiitori assistendina.
Vabal ajal tegelen sportlike tegevustega vastavalt aastaajale. Enamasti rattasõidu ja suusatamisega. Kui aega leian, tegelen ka fotograafia
ning kalapüügiga.
Otsus kandideerida Kanepi vallavanemaks
Kanepi vald on hästi arenenud ja tuntud omavalitsus. Palju on tehtud, kuid tööpõld on lai ja näen võimalusi mõne valdkonna parendamiseks kasutades oma seniseid kogemusi ja oskusi. Näen võimalust eneseteostuseks ja tahet midagi ära teha.
Esmased väljakutsed töös
Kindlasti on üheks teemaks vallaasutuste küttelahenduste kaasajastamine. Efektiivne majandamine on märksõna, mille peale tuleb meil
kõigil iga päev mõelda. Tuleb jätkata ja toetada olemasolevaid tegevusi
ja püüda arendada Kanepit paremaks elupaigaks nii kohalike, kui ka
külaliste ja sõprade jaoks. Kanepi valla elukeskkonna kujundamine ja
loomine, et kodanikel oleks hea olla ning vajadused rahuldatud, on see,
mille nimel pingutavad nii valitsus kui ka volikogu. Kui olen rohkem
teemadesse sisse elanud, siis oskan ka täpsemaid valdkondi välja tuua.

Palju rõõmu jõuluvanadest. Foto: Maanus Hass

Esmamulje
Rõõmu valmistab see, et Kanepi vallas on palju ettevõtteid, kes on
teinud suuri investeeringuid töökohtade loomiseks. See kujundab valla tulubaasi ja on heaks visiitkaardiks kogu vallale. Samuti aktiivsed
tegevused kultuuri ja vaba aja valdkonnas on olnud mulle positiivseks
üllatuseks. Inimesed tegelevad väga paljude erinevate tegevustega ning
ürituste korraldamisel ollakse aktiivsed. Sellist kuvandit on olnud kuulda Kanepist kaugemalegi.

Jõuluvanad saabuvad Kanepisse. Foto: Maanus Hass

Kohaliku jõuluvanaga. Foto: Urmas Kivirand

Jõulude ootamine advendieelsel päeval
Jõulude ootamine on lapse
jaoks väga pikk aeg. Abi võib
olla sellest, kui täiskasvanud
appi tulevad ja elu huvitavamaks aitavad muuta.
Esimese advendi eelsel päeval, kui
Kanepi kihises jõuluvanade tuleku oo-

tuses, said lapsed töötada koolis meisterdamise töötubades. Kohal olid meie
lapsed, kel aega laulu- ja tantsuproovide vahel üle jäi, aga ka lapsi üle Eesti.
Tegime jõuluingleid ja päkapikke,
jõulukaarte ja ohutisi. Ohutis on rahvatraditsioonis olnud vana aasta mure-

de unustamisel tähtis abivahend. Sellesse ristikujulisse tähekesse punutakse
kõik vana aasta mured ja valud ning
pärast pühi ohutised põletatakse. Nii
saab minna uude aastasse vanade muredeta. Lapsed arvasid, et neil muresid
pole ja ohutis on ka tore kuusekaunis-

tus. Väga palju lapsi kasutas võimalust
kirjutada kiri jõuluvanale, sest kohe
pärast töötubade sulgemist avanes võimalus panna see kiri isiklikult jõuluvana postkasti.
Anne Kukk

Kanepi vald tulevikus
Käimasoleval Euroopa Liidu rahastamise perioodil tuleb meil väga
kaalutletult mõelda ja langetada otsuseid, mida me teeme ja kuidas me
teeme, et kõik tulevased investeeringud ja sellega kaasnevad tegevused
oleksid kasulikud ja jätkusuutlikud. Eduka arengu eeliseks on eelkõige
toimiv koostöö ja pingevaba õhkkond. Volikogu arukad ja kaalutletud
otsused ning konstruktiivne koostöö on valla efektiivse tegevuse aluseks.
Koostöö suurendamine kõigi Kanepi vallas tegutsevate asutuste ja ettevõtete vahel ning kogukondade suurem ühendamine on selle eelduseks.
Kindlasti teeme me piirkondlikku koostööd naabervaldadega. Piirkondliku koostöö algatused on vajalikud, et üheskoos tugevamad olla.
Teie vallavanem
Mikk Järv
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Kokkuvõte
Kanepi
vallavolikogu
istungitest

Kanepi vallavolikogu korralised
istungid toimusid 14. oktoobril ja
17. novembril 2014. Erakorraline volikogu istung toimus 10. novembril 2014.
Oktoobrikuu istungil võeti vastu järgmised otsused.
1) Otsustati Põlgaste raamatukogu ja
Põlgaste kultuurimaja tegevuse ümberkorraldamine Põlgaste raamatukogu-külakeskuseks. Ühtne kultuuriasutus alustab tegevust 01.01.2015.a
2) Otsustati Erastvere raamatukogu tegevuse ümberkorraldamine Erastvere raamatukogu-külakeskuseks alates
01.01.2015.a.
3) Asutati Kanepi Haldus OÜ Kanepi valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni
haldamiseks ning vallavara majandamiseks valla 100%-lise osalusega äriühinguna ja kinnitati ühingu põhikiri.
4) Otsustati kuulutada välja riigihange
Kanepi valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni teenuspakkuja leidmiseks.
5) Muudeti raamatukogude kasutamise
eeskirja osas, mis puudutab lugejate andmebaasi kantud andmete kasutamist.
Lugejate andmebaasi kantud andmeid
võib muutmismääruse kohaselt kasutada isiku tuvastamiseks, teenuse osutamiseks, meeldetuletuste ja ettekirjutuste
saatmiseks ja statistilise analüüsi tegemiseks, kus andmeid ei seostata isikuga.
6) Kehtestati müügipileti hinnad tänava-ja turukaubanduse alal ja avalikel
üritustel. Müügipileti hind tänava-ja
turukaubanduses on 3 eurot ühel päeval ja 10 eurot kuus. Avalikul üritusel
on müügipileti hinnaks 4 eurot. Valla
müügipinnal (Kanepi keskalevikus asuvad müügiletid) on Kanepi valla elanikud müügipileti hinna tasumisest vabastatud.
7) Kinnitati Kanepi Valla eelarvestrateegia 2015-2018.
8) Kanepi Valla arengukava tegevuskava
aastateks 2015-2018
9) Võeti vastu Kanepi valla 2014 aasta
teine lisaeelarve.
10) Avaldati umbusaldust vallavanem
Urmas Hallapile ja kuulutati välja konkurss vallavanema ametikoha täitmiseks.
Vallavanema infotunnis andis vallavanem Urmas Hallap ülevaate positiivsest
valla tulude eelarvest, elanike väljarände vähenemisest, valla allasutustest toidu väljastamise korra kinnitamisest ning
gümnaasiumi autoõpetuse hanke tulemustest.
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Oh kuusepuu…….
See oli seitsmekümnendate aastate algus. Saime kõva käsu külastada kooli pioneerimaleva nimikangelase vanemaid, kes elasid Erastvere järve ääres
väikeses majakeses.
Saingi kokkuleppele ühe klassiga, kes oli nõus ürituses osalema. Aga külla ei sobinud minna ometi tühjade kätega ja arutasime, mis see kingitus võiks olla.
Poe peale eriti loota ei saanud, sest nii mõnelgi lapsel
käis tuul taskust läbi, ja mis sealt kauplusestki võtta
oli. Detsember lähenes lõpule ning tegin ettevaatliku
pakkumise, et ehk võiksime viia kuusekese, vanematel
inimestel veidi kergem aastavahetusele vastu minna.
Selle peale ütles üks Kooraste poiss:
„Jah, ja homme on jõululaupäev“- ning asi oligi ot-

sustatud. Küllap Kooraste mehed kuusegi kohale tõid
ja järgmisel päeval peale tunde läksime uhkelt teele.
Kui kohale jõudsime, oli vanapaar rõõmsalt üllatunud: kuuseehted otsiti voodi alt välja ja lapsed kaunistasid suure mõnuga puukese ära. Asi korras, kõmpisime Kanepisse tagasi.
Järgmisel päeval arvas üks minu elukogenum kolleeg, et see oli julge temp: minna suure valgega, vahetult enne jõule, õpetaja ees ja lapsed järel, kuusega läbi
alevi. Õnneks ei tulnud kuskilt mingit tagasisidet ja
järgmistel päevadel vaatasime läbi klassiakna, kuidas
kirik tuledes säras.
Kaunist jõuluaega!
Külli Pettai

Üks ammune nääripidu. Pakki loodab saada Meeli
Põlluste, abi pakuvad Eva Valm ja Kadri Mõistus.
Aga kes on näärivana? Foto: erakogu

Eakate päev Põlgastes
29. oktoobril kogunesid Põlgaste eakad kultuurimajja, et saada osa Tartu Naeruklubi
poolt läbi viidavast naerujooga tervendavast
seansist ja Viire Seppa loengust “Andekus on
elukestev””.
Põlgaste eakatele on kolmapäev traditsiooniline kokkusaamise päev. Sellele päevale on säetud lauluansambel ning
tantsuharjutused. Ollakse harjunud pidama ühiselt sünnipäevi ning arutlema päevakajalistel teemadel.
Seekord tuli Põlgaste eakaid naerutama Eve Mander Tartu Naeruklubist. Juhtus see, mis juhtuma pidi - naeruta ei
jäänud keegi. Ka kõige väärikamad prouad lubasid naerul
oma siseorganeid masseerida. Ho ho ha ha ha... kõlas üle
saali. Naerujooga uus ja omapärane idee on see, et igaüks

meist oskab naerda tahtlikult, ilma põhjuseta. Kerge ja ohutu treening ei ole seotud naljade, huumori ja komöödiaga.
Algul teed harjutusi ja teeskled naeru, hoiad kaaslasega silmkontakti, oled lapselik mänguline ning varsti muutub naer
tõeliseks ja nakatavaks naeruks. See oli paljudele huvitav ja
uudne kogemus. Uskumatuna tunduv “”sundnaer”” on
tõesti vabastav. Sügavalt hingamine läbi naeru või kaaslase
pea ja õlgade masseerimine läbi mänguliste elementide kandis vaid üht sõnumit: armasta iseennast, väärtusta iseennast
, ole toeks sõpradele ja hoia oma meel virge ja rõõmus.
Järgmiseks esinejaks oli sotsiaalteaduste doktor Viire
Sepp Tartu Ülikoolist, kes osutus novembris Eesti riikliku
teaduse populariseerimise auhinna võitjaks. Tiiu Silla nimelise elutööpreemia pikaajalise teaduse ja tehnoloogia süs-

Kristel Kuslap

Kaska-Luiga talus avati uus
noorkarjalaut
„See ei ole ainult Kaska – Luiga talu saavutus, see on ka Kanepi valla edu, sest tegevusprotsessist on võtnud osa Kanepi valla inimesed, Kaska-Luiga talu töötajad, keda on 35
inimest, enamus Kanepi valla elanikud,“ ütleb
Avo Kruusla.
Uue 720-kohalise lauda ehitamist alustati 2014.a. mais
vana lammutatud lauda asemele. Laudaehituse peatöövõtja oli Agrosilos OÜ, suuremad ehitustööd tegid Mapri
OÜ ning kohalik ehitusfirma Orti-Caria.
Uuematest lautadest on talus veel 520-kohaline karusselllaut, 340-kohaline robotlaut ja 150-kohaline poegimislaut mullikatele. Lammutamisele peaks minema veel 3
vana lauta.
Tänasega kuulub 850 lüpsilehma kahe pere ettevõttele
OÜ AT&MK (talu noorpere) ja Kaska-Luiga; samapalju
on ka noorkarja. See on suuruselt pisut üle keskmise Eesti
ettevõtte. Üle 11 000 kg lehma kohta aasta väljalüps on
väga hea tulemus.
Talu piim läheb Leetu Rokiške Piimakombinaati. Piimahind on võrreldes märtsiga kõvasti langenud, ka prognoos järgmiseks aastaks pole parem, Leedu piimakombinaat on samuti seotud vene turuga.
Poes müügilolev piimahind ei sõltu ei tootja ega töötleja hinnast, sest enamus Eesti piimatööstusest kuulub väliskapitalile, AS Maag ja Tarbijate Ühistu on eesti kapitalil

põhinev kaubanduskett, ülejäänud kõik sakslased, soomlased, leedukad.
Tulevikuplaanidest räägib Avo Kruusla optimistlikult:
oma ettevõte on välja ehitatud, pere lastel on oma piimatootmisfirma OÜ AT&MK ja Hurmi Agro OÜ, mis tegeleb teraviljaga. Põlvkondade vahetusega läheb elu ikka
paremaks, mida meie praegu ei näe, seda näevad noored.
Noortel on parem haridustase, oskused, silmaring on suurem. Õppides juurde on nad võimelised olema veel ettevõtlikumad kui praegu.
Peres on töö jagunenud nii, et abikaasa Galina tegeleb loomakasvatusega- sünnist kuni karjast lahkumiseni,
tütar Angeelikale kuulub finants ja aruandlus, poeg Mareki valdkond on põllundus – külv, PRIA, keskkonnaaruanded; peremehe ülesandeks on kogu koordineerimine.
Talu on eksisteerinud 24 aastat, koolitatud on väga hea
kaader. Avo Kruusla ütleb, et peremehe enda tahtmine ei
maksa, kui töölised ei püüa. Kaader on üsna püsiv, tähtis
on meeskonnatöö.
Kõik tulemused on saavutatud tänu abikaasa ja pere
toetusele, kui seda ei oleks, ei saaks ka ettevõtet rajada.
Avo Kruusla räägib, et abikaasa on nagu arvuti kõvaketas,
mis salvestab kõik meelde. Küsi rahulikult naise käest, tema teab, see paberipakk on selle riiuli peal, see loom asub
seal selles grupis. Tugev pere ongi hea ettevõte.
Vestles Merike Luts

10. novembril toimunud volikogu erakorralisel istungil
kinnitati volikogu aseesimeheks Vaike Meesak, volikogu eelarve- ja majanduskomisjoni esimeheks Tiit Rammul,
revisjonikomisjoni esimeheks Vahur
Tohver, eelarve- ja majanduskomisjoni
aseesimeheks Vahur Tohver ja sotsiaalja tervishoiukomisjoni aseesimeheks Urmas Kivirand.
Kuulati volikogu esimehe Arno Kaku ja
vallasekretär Katrin Slungini ülevaadet
valla rahvastiku hetkeseisust ja toimunud liikumistest.
Novembri volikogu istungil võeti vastu
järgmised otsused.
1) Võeti vastu Kanepi valla 2014 a kolmas lisaeelarve.
2) Otsustati võõrandada Mäepõllu kinnistu Karste külas Janar Raamikule.
3) Kuulati vallavanema ametikohale
kandideerijaid. Nimetati Kanepi vallavanemaks Mikk Järv.
Järgmine korraline volikogu istung toimub 16.detsembril 2014.a

temaatilise populariseerimise eest sai Viire Sepp andekaid
lapsi toetavate tegevuste pikaajalise eestvedamise eest Eestis. Tema vestlusteema oli elukestev andekus. Viire Sepp
ärgitas vanaemasid märkama oma lastelaste andekuse ilminguid ning neid igati toetama. Saime ülevaate inimese vaimse
arengu ealistest iseärasustest, õppisime tundma oma tugevamaid külgi. Loengu jätkuna saime täita isiksuse testi, et
hinnata oma multiintelligentsust.
Oli tore ja hariv päev. Päeva kokkuvõttes arutlesime, kes
võiksid olla eakatele järgmised esinejad. Huvi uute teadmiste vastu näib olevat Põlgaste eakatel suur. Loodame kutsuda
põnevaid esinejaid külla ka edaspidi.

Kaska-Luiga talu uue noorkarjalauda avamine. Foto: erakogu

Kanepi kirikus

21.dets kell 16- jõululugu laste ja lauljate
esituses.
24.dets kell 17- jõuluõhtu jumalateenistus
24.dets kell 23- jõuluöö jumalateenistus
25. dets kell 10.30- Kristuse sündimise püha
jumalateenistus armulauaga

26. dets kell 10.30- 2. jõulupüha jumalateenistus armulauaga
31.dets kell 16.00- vana - aasta jumalateenistus armulauaga
31. dets kell 23.40- aastavahetuse palvus
1. jaan kell 10.30- uusaasta jumalateenistus
armulauaga

Põlvamaa noortesõbralikem noortekeskuse ringijuhi tiitli nominent
Mari Rüütli ja Põlvamaa noorsootöö
valdkonna aasta koostöö tiitli saaja
Milvi Hirvlaane. Foto: Erle Pärgmäe

Kanepi
noorsootöö
tunnustus

6. novembril toimunud noortekonverentsil pälvisime juba teist aastat tiitli Aasta
Koostöö valdkonnas. Aukiri anti üle Milvi
Hirvlaanele ja Kanepi valla noortekeskusele.
Üks tunnustuskomisjoni liige iseloomustab aasta koostööd järgmiselt: „Oma ideelt on see koostöö tänapäeva noorsootöös pigem ebatraditsiooniline. Noored õpivad tundma ja väärtustama oma
ajaloolist identiteeti, kodukoha ajalugu. See tekitab
sidet oma kodukohaga ning see omakorda suurendab tõenäosust, et selle projektiga seotud noored
kunagi täiskasvanueas kodukohta tagasi pöörduda tahaksid. Aitab kujundada Kanepi kogukonna
positiivset identiteeti ka väljapoole.” Samuti oli üks
nominentidest Mari Rüütli, kelle esitasime Põlvamaa noortesõbralikema kooli/noortekeskuse ringijuhiks. Loe lähemalt meie koduleheküljelt http://
kanepiank.ee/uudised/560-kanepi-valla-noorsootoeoe-sai-taas-tunnustuse
Erle Pärgmäe
Kanepi ANK juhataja
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Johann Philipp von Rothi 260. sünniaastapäev
Kanepi Gümnaasiumis
Kevadel 210. aastapäeva tähistanud Kanepi
Gümnaasium on uhke Kanepi kihelkonnakooli
rajaja, 1780. aastal Kanepisse pastorina tööle
tulnud ja siin kuni oma surmani 1818. aastal
elanud ja töötanud Johann Philipp Rothi mitmekülgse tegevuse üle.
Kooli rajaja 260. sünniaastapäeva tähistamiseks valmistusid kõik 6. - 12. klasside õpilased. Klassidele jagus erinevaid
teemasid pastori tegevuse tutvustamiseks, sest oma 38 tööaasta jooksul oli ta eestvedajaks mitmetele maarahva jaoks
olulistele uuendustele.
13. novembril toimunud aktuse avas 12. klassi abiturient
Alo Pullmann esitlusega Johann Philipp von Rothi eluloost
ja tema tegevusest. 11. klass tutvustas 1806. aastal pastori
eestvedamisel väljaantud talupoegadele mõeldud ajalehte
„Tarto Maa rahwa Näddali Leht“, 10. klassi esitlus oli pastor Rothi ajal ehitatud Kanepi kirikust, 8. klassi ettekanne

oli pastor Rothi pandud perekonna- ehk priinimedest veel
pärisorjuses talupoegadele. Perekonnanimede panemisega oli
ta teenäitajaks veerand sajandit varem kui mujal Eestimaal.
Talurahva pärisorjusest vabastamise seaduse tõlkimisega eesti
keelde lõi pastor Roth uusi õigusalaseid termineid.
Pastor oli kahtlemata meie piirkonna kultuuri- ja hariduselule alusepanija rajades Kanepisse Liivi- ja Eestimaal esimese
ainulaadse õppekavaga kihelkonnakooli ja vaeste tütarlaste
käsitöökooli.
9. klassi õpilased esitasid näidendina oma nägemuse Rothi
poistekoolist ja 7. klassi õpilased tütarlastekooli õppetundidest, 6.klassi õpilased mängisid külakooli lapsi, kes õppisid
lugemist pastori poja Georg Philipp August Rothi koostatud
aabitsast, mis trükiti 200 aastat tagasi Tartus.
Aktusel osales Johann Philipp von Rothi eluloost raamatu
koostanud Milvi Hirvlaane abikaasaga ja Kanepi koguduse
õpetaja Margit Lail. Rothide suguvõsa liikmed tulevad Kane-

7. klassi õpilased etendasid tütarlaste käsitöökooli õppetööd. Foto: Aino Mõttus
pisse 2015. aasta aprillis, siis on õpilastel taas võimalus esineda
Rothi – teemaliste etteastetega.
Tiiu Leppikus,
ajalooõpetaja

LOODUSAINED HUVITAVAMAKS!
Sellel õppeaastal on Kanepi Gümnaasiumi õppetöö üheks eesmärgiks
loodus- ja reaalainete populariseerimine õpilaste hulgas.
2014. a. kevadel sai kirjutatud motivatsioonikiri Tartu Ülikooli Teaduskoolile, et
kutsuda kooli nende poolt läbiviidavad füüsika, keemia ja bioloogia õpikojad. Meil õnnestus saada keemia õpikoda gümnaasiumi
õpilaste jaoks ja bioloogia õpikoda põhikooli
7. ja 8. klassi õpilastele. Paar aastat tagasi toimusid meie koolis füüsika õpikojad, mille on
läbinud praegused kümnendikud. Alates oktoobrist on toimunud 3 keemia õpikoda ja 3
bioloogia õpikoda.
10. ja 12. klasside õpilastele 1. keemia õpikoja teema oli “Taime lehtedest värvainete
eraldamine”. Kahe Tartu Ülikooli magistrandi juhendamisel teostasid õpilased praktilise
töö planaarkromatograafiliselt. Selles töös tuli
rakendada mitmeid keemialaborites kasutatavaid töövõtteid, järgida ohutusnõudeid ja

Keemia õpikoda 10. ja 12.klass. Foto: Eda Tarend
olla täpne. Töö oli huvitav, pakkudes õpilastele suuremat laboratoorse töö kogemust. 2.
keemia õpikoja praktiline töö oli teemal “Vee
üld- ja mööduva kareduse määramine tiitrimise teel”. Teema omab suurt tähtsust ka
meie igapäevaelus: katlakiviga puutume kokku nii kohvi- kui pesumasinates, veekeetjates,

soojaveeboilerites, keskküttesüsteemides jne.
Vee karedust põhjustavad vees lahustunud
kaltsiumi- ja magneesiumisoolad, mille sisaldust saab määrata tiitrimisega. Õpilased tegid
praktilise töö käigus kindlaks, et Kanepi kooli
kraanist tulev vesi on kare vesi.
Keemia 3. õpikoda oli aga põnevate kat-

sete päralt! Tööde käigus saadi näha nii leeke kui värve, mulle, “lund”, tossu ja vahtu;
teha tuli nii niisutamist, kuumutamist, jahutamist kui loksutamist. Lõpuks õpetati,
kuidas vahukoorest saab kerge vaevaga ise
maitsva või kokku loksutada. Lisati veel ka
mõned maitseained ja määriti saiale. Maitses ülihästi!
Põhikooli bioloogia õpikodade teemadeks
on olnud “Taimed” ja „Loomad“ 7. ja 8. klasside õpilased tutvusid valgusmikroskoobi abil
taimede sisemaailmaga: vaatlesid erinevaid
taimerakke. Lehtedest eraldati klorofülli. Kõige rohkem elevust tekitas kalade lahkamine.
Õpikojad on toredad ja on andnud juurde
uusi teadmisi, praktilise töö kogemusi, arendanud koostööoskusi ning avardanud õpilaste silmaringi - kõike seda, mida saab edaspidi
kasutada.
Eda Tarend
Kanepi Gümnaasiumi
õppealajuhataja, keemiaõpetaja

Mälumäng „Kuldvillak“
26. novembril toimus juba kolmandat korda Kanepi Gümnaasiumis mälumäng „Kuldvillak“.
Osaleti kahes vanuseastmes: 7.-9. klass
ja 10.-12. klass. Igast klassist oli oodata 3
liikmelist esindust. Võistkondade teadmisi pandi proovile viies valdkonnas: loodus,
Eesti, tervislik toitumine, sport ja kuulsad
inimesed. Esimese vanuseastme võitjaks
tuli 9. klassi võistkond koosseisus Tarmo
Helbre, Artur Ennok ja Karl-Rico Hüdsi.
Teises vanuseastmes võitis 11. klassi võistkond: Viivika Veski, Birgit Kaleva ja Marten Hallop.

Oli tore näha, et osaleti aktiivselt ja meie
õpilaste teadmised on väga head. Loodame,
et mälumäng „Kuldvillak“ jätkub Kanepi
Gümnaasiumis ka edaspidi.
Suured tänud kooli õpilasesinduse liikmetele: Kaisa Kernerile, Brigite Vaaraskile,
Mark Paul Leoskile, Mairo Lattikule ja Mariscalle Kõrvelile, kes olid nii mängupäeval
läbiviijateks kui ka küsimuste koostajateks.
Aitäh!
MARISCALLE KÕRVEL,
11.klass, Kanepi Gümnaasiumi
Õpilasesinduse president

Mälumängu läbiviijad 11.klass.
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Kanepi
Lasteaia
ootusaeg

Talve saabumist on lasteaiapere
oodanud pikisilmi selleks, et saaks
juba ometi kelgud välja tuua ja liumäe läikima lüüa.
Ootus oli lastele väga pikk, kuid samas
kiire. Septembris tuli pidada lasteaia maja
ja sügise sünnipäeva, matkata, teatrit vaadata ja selle kõige vahel ka õppida ja mängida. Kiirele septembrile järgnes veidi rahulikum oktoober, kus oli tegemisi vähem
ja rõhk pööratud laste tervislikule toidule toimusid erinevad puu- ja juurviljanädalad
huvitavate ja põnevate roogadega
Novembri traditsiooniline suurpäev on
isadepäeva tähistamine. Sel aastal said kõik
lapsed koos isadega oma rühmades aega
veeta, mängida, meisterdada, kus lapsevanematel tekkis võimalus veidi oma lapsepõlve meenutada. Lastele oli see tõeliselt
meeldiv ja tore elamus. Hingedepäeval
külastasime Kanepi kirikut. Hingede teemal meeldib lastele väga mõtiskleda ja filosofeerida. Kadripäeval käis lasteaias külas Kadri Põlgaste kandist, tuues kaasa
kadrikombed ja -laulud. Kodanikupäeval
mängisid lastega Kanepi Noortevolikogu
liikmed Mariscalle ja Maarja ja vestlesid
kodanikuks olemisest.
Praegu ootame edasi, et millal küll lumevaip kohevamaks muutub ning, millal
küll tuleb see ilus armas valge habemega
mees meile oma magusaid kingitusi tooma. Ootuse puhuks valmis ka väike luuletus „Majas vaja“:
Lasteaia armsat maja,
meie lastele on vaja.
Mängida saab selles majas,
Mida lastele veel vaja?
Süüa- juua kah on vaja,
kuid ka seda selles majas,
olemas on nii kui vaja.
Õppida on nüüd veel vaja,
tähed selgeks selles majas.
Selleks õpetajaid vaja
nad ju olemas me majas
Mida veel on lapsel vaja
Jõulu eel nüüd selles majas?
Päkapikke on veel vaja,
et kõik soovid nagu vaja
täituksid ka selles majas.
Kuid ka iga lapse majas,
olgu jõulud nagu vaja.
Soove südamlikke vaja,
kõlama nüüd kõigi majas.
RAHULIKKU JA IMELIST JÕULUAEGA NING UNISTUSTE TÄITUMIST
UUEL AASTAL!
Riina Reest
Kanepi Lasteaia direktor

Killukesi sündmustest Kanepi Gümnaasiumis

4.novembril nautis kogu koolipere meeleolukat ja emotsionaalset Eesti Kontserdi koolikontserti „Kariibi mere
rütmid ja rõõmsad inimesed“, kus tutvustati Kariibi mere ja
Ladina-Ameerika muusikat. Esinejateks olid James Werts
(Jamaica päritolu laulja ja basskitarrist) ja Madis Kari (Eesti
Riikliku Sümfooniaorkestri klarnetirühma abikontsertmeister). Kaasahaarav esitus ja lastel võimalus löökpille kaasa
mängida – kõik see oli tore ja meeldejääv! Foto: Aino Mõttus

Novembris toimus kahel korral
väike liikluskool algklasside
õpilastele ja nende vanematele.
Külas olid Maanteeamet, Lõuna
Prefektuuri Põlva politseijaoskonna patrullitalituse liikluspolitseinik Marek Ladva ja Tartu
Autospirit OÜ müügikonsultant
28.novembril oli koolis päev hipide stiilis: 12.klass. Foto: Aino Mõttus
Kät Mõttus. Foto: Maiken Keldu
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Tantsurühmade ajaloost Kanepis - meenutab
Helju Leib, kauaaegne rahvatantsujuht
Esimese vabariigi ajal tegutses Kanepis võimlemisrühm ja segarühm. Segarühm tegutses hiljem edasi Harri Leisi juhtimisel.
Tulin suunamisega Kanepisse 1957.a.. 1960/61.a. muutus
kool keskkooliks, see andis võimaluse kooli baasil luua neiduderühm. Saime kokku 12 tublit tütarlast, kellega hakkasime
treeninguid tegema hommikuti enne tunde. Tantsijad olid
Margareta Huma, Miia Asuküll, Mai Lang, Reet Oru, Aili Pekolainen jt.. Osalesime rajooni tantsupeol ja üllatasime kõiki
hea esinemisega. See oli minu esimene rühm. Enne 1965.a.

ÕNNITLEME!

tantsupidu (umbes 1964.a.) saime kokku 12 vaprat naist, kellega käisime ka tantsupeol Tallinnas. Põlva rajoonis tantsisime
kõikidel korraldatud pidudel. 1970.a. läks rühm laiali, kümmekond aastat ei olnud kultuurimajal õiget juhti.
1983-1985 oli segarühma aeg käia tantsupeol.
Pärast 1990.a. tegutses taas naisrühm, mis jälle muutus segarühmaks ja käis tantsupeol Tallinnas 1995.a.. Memmed
(seeniorid) tahtsid ka tantsida, andsin naised üle Andre Lainele. Seeniorid tegutsesid minu juhtimisel kuni 2009.a. ja Põlgaste memmed kuni 2012.a..

Kanepi Segakoor tähistas Kanepi Seltsimajas oma 130.juubelit. Foto: erakogu

Kohtumine
Vahur Kersnaga

Tantsurühma Päripidi tegemistest
2014.a. viimane kuu on meie
tantsurühmale esinemistihe:
5. detsembril olime Valgjärvel
valla isetegevuslaste austamisõhtul, 13. detsembril Valgamaal, 19.detsembril Võrumaal, 21. detsembril esineme
Põlgastes eakate jõulupeol.
Tänu tantsule, rühmakaaslaste ühtekuuluvustundele, rõõmsameelsusele,
vastutustundele oleme kogenud unustamatuid hetki kaugete ja lähedaste sõprade seltsis, leidnud uusi tutvusi. Oleme
jaganud tundelisi taaskohtumisi ja nukraid lahkumisi.
Meelde on äänud kevadine fesival
„Jelgava õitseb“, juunikuus võttis meid
vastu Sangaste loss, päev hiljem esinesime juba Võrus Kandleaias ja sellele järgneval sõpruspeol Osulas koos sõprusrühmaga Tallinnast.
Juulikuu suursündmuseks oli Võru
folkloorifestival ja Kanepis korraldatud

tantsupäev „Aja kulg“, kus külaliseteks
olid tantsurühmad Tallinnast, Raplast,
Jõgeva-, Valga-, Võru- ja Põlvamaalt. Seda traditsiooni Kanepis tahaksime igaastaselt jätkata, sest ühine pidu seob tantsurühmi, tantsijaid ja tantsuõpetajaid,
annab kogemusi ja võimalusi.
Juuli lõpus väga meeldis osalemine
Põlgastes eakate päeval, mis Asta Puru
korralduskomisjoni poolt oli suurepäraselt organiseeritud.
Augustis oli reis Lätti tantsurühma
Virpule kutsel, mis jääb pikaks ajaks eriliseks mälestuseks meenutamaks 3 Balti
riigi sõpruspidu. Esimesel päeval andsime kontserdi kahes läti külas, tantsisime
sõpradega koos ühistantse ja oma soolotantse. Vastuvõtt oli soe, õhtul peolauas
vahetati kogemusi ja vaadati tulevikku.
Järgmisel päeval oli Lätit tutvustav ekskursioon, mis lõppes maalilise järve kaldal ujumise, sauna ja maitsva uhhaaga.
Huvitav ja hariv oli 1.oktoobril esine-

Näitus Kanepi
vallamajas
Jaanuaris - veebruaris olete oodatud Kanepi
vallamajja vaatama Riigiarhiivi näitust “Tartu rahuleping”
2. veebruaril 1920. aastal oli ajalehtedes lugeda: “Rahuleping pühapäeva öösel vastu esmaspäeva kell 12.47 min. alla
kirjutatud. Venemaa tunnistab Eesti iseseisvust. Sõjakulud ja
sõjakahjud jäävad tasumata. Vene kroonu varandus jääb Eestile. Venemaa annab Eestile 15 miljoni rubla kullas. Eestimaa
ei vastuta Venemaa võlgade eest. Venemaa annab Eestimaalt
äraviidud ja evakueeritud varandused tagasi. Kaubalepingute
tegemisel saab Eesti Moskva raudtee kontsessiooni ja kontsessiooniõiguse 1 miljoni dessatini metsaala peale seitsmes Vene
kubermangus.”
Tartu rahu sõlmimise 90. aastapäeva tähistamiseks koostati
Riigiarhiivis näitus, mis dokumentide ja fotode vahendusel annab ülevaate nii rahulepingu sõlmimisest kui selle sätete ellurakendamisest. Näituse koostasid riigiarhiivi arhivaar Eeri Kessel
ja publitseerimistalituse peaspetsialist Tiit Noormets ning kujundas Tiiu Laur.

„Suur tänu kõigile, kes tulid Kanepis
tänasele kohtumisele. Oli rõõm näha
nii palju sooje pilke ja kuulda häid sõnu“.
Selline oli Vahur Kersna postitus sotsiaalmeedias
pärast raamatu “Ei jäta elamata” esitlust ja kohtumist Kanepi kandi inimestega 24. novembril.
„Eestis satub iga päev 20 inimest oma isikliku
maailmalõpu lävele. Sel hetkel ei tea, kuhu joosta, mida mõelda või teha. Me loodame, et Vahuri raamat annab saatusekaaslastele inspiratsiooni
oma mõtete korrastamisel,“ ütles Vahuri kaasa
Liina Kersna. Kindlasti lugesid paljud kohtumisele tulnud ja uue raamatu soetanud inimesed selle läbi ühe hingetõmbega. Vahuri lugu puudutab
meid kõiki. Arusaam, kui tihedalt me omavahel
nähtamatute niitidega seotud oleme, oli üks tõdemus, mida viimast lehekülge keerates mõtlesin.
Vahur Kersna tuli meid oma kogemuste kaudu
julgustama võitluses hirmudega, tuli sisendama
usku ja lootust ja jagama armastust. Nii lihtne
see ongi. Ära karda elada, ära karda surra - on raamatu kokkuvõttev sõnum. Oleme tänulikud Vahur ja Liina Kersnale selle kohtumise ja raamatuks
saanud isikliku rännaku ja võitluse jagamise eest.
Kristel Kuslap

mine Tallinnas eakate fetivalil, mille eest
täname toetajaid Valgjärve ja Kanepi
vallavalitsust ja Põlvamaa kultuurikapitali ekspertgruppi. Novembris esinesime
Nõo segarühma 15.aastapäeva sünnipäevapeol.
Aitäh Päripidi rühma tantsijatele 23
üritusel osalemise eest! Edu ja rõõmu
uuel aastal, kallid tantsukaaslased!
Päripidi tantsujuht
Maria Drenkhan

Metsakeskus.ee

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

Kanepi väikelaste mängutuba „Rõõmupesa“
AVATUD IGAL KOLMAPÄEVAL
KELL 13 – 19
(Kanepi Noortekeskuse Ruumides, Turu tn 6.)

Kanepi Teataja
15.aastapäeva lisaleht ilmub detsembri
lõpus.
Suhkur ja kuivained
kojuveoga. Täpsem
info tel. 5173277

Kanepi väikelaste mängutuba
„Rõõmupesa“ ootab oma mängutuppa
suuri ja väikeseid sõpru.

Mängutuba asub Kanepi valla avatud Noortekeskusese suurtes
ja avarates ruumides, Turu tn 6.
Rõõmupesa mängutoas on vahvaid mänguasju ning huvitavat
tegevust nii väikestele kui ka suurtele sõpradele.
Täiskasvanud saavad mõnusalt aega veeta mugavas
diivaninurgas.
Tulge kohale ning võtke sõbrad ka kaasa!
Sissepääs TASUTA!
Rohkem infot www.kodupere.webbyt.com või tel. 52 01139

Sünnipäevad jaanuaris
100
04.01.1915 Helmi Visnapuu
95
02.01.1920 Meeta Hõbe
94
29.01.1921 Aino Hindoja
90
30.01.1925 Pauline Hindre
80
03.01.1935 Riho Saal
23.01.1935 Lembit Salomon
28.01.1935 Erich Lattik
75
28.01.1940 Tiiu Lampson
70
03.01.1945 Tõnu Gescheimer
Sünnipäevad veebruaris
91
12.02.1924 Leili Tarkus
85
14.02.1930 Vilma Ratasepp
15.02.1930 Nikolai Vanatalo
80
01.02.1935 Aino Vahter
23.02.1935 Katti Urb
75
11.02.1940 Õie Kiidma
16.02.1940 Tiiu Meeliste
23.02.1940 Aavo Mall
70
25.02.1945 Tea Sohar

Sündinud lapsed
Marleen Külm Põlgaste küla
Grete Muuga Kanepi alevik
Eliise Voorman Kanepi alevik

Õnnitleme vanemaid!

Välisuksed al. 349€
Soojustatud. Mõõdud ja välimus Sinu
soovi järgi.
Valmistatakse Tartumaal. Paigaldus ja
transport üle Eesti.
5625 4169
www.askorpuit.ee
Kanepi Postkontori
uus telefoninumber
on 6643545.

Kanepi valla sündmuste kalender detsember 2014 - jaanuar 2015
Aeg
Detsember
13.12 kell 19.000
14.12 kell 10.00
17.12
17.12 kell 18.00
18.12 kell 19.00
19.12 kell 17.00
20.12 kell 13.00
21.12 kell 12.00
22.12
27.12 kell 21.00
31.12 kell 21.00
Jaanuar-veebruar
09.01. kell 16.00
07.01- 30.01
10.01-30.01
29.01 kell 18.00
31.01 kell 17.00

Sündmus

Toimumiskoht/korraldaja

Detsember
Näitus “Pildirindel”. Teise maailmasõja aegsed naljad
Alle-Saija Teatristuudio jõulupidu ja kontsert-lavastus “Minu jõulud” (Esietendus)
Jõululaat koos isetegevuslaste esinemistega
Aita Kivi 60
Kanepi Teataja 15. aastapäeva tähistamine
Kontsertõhtu Tiit Kikasega.
Kanepi Gümnaasiumi jõulupidu
Valla eakate jõulupidu ja kontsert-Alle - Saija Teatristuudio lavastus “Minu
jõulud”
Põlgaste eakate jõulupidu
Kanepi Noortekeskuse jõulupidu
Aastalõpupidu ansambliga Vana Kallim
Aastalõpupidu ansambliga Respekt
Jaanuar
Näitus “Tartu rahu”
Kohtumine kirjanik Aita Kiviga
Väljapanek Gerald Durelli loomingust (90 aastat sünnist)
“ Meenutame ENSV rahvakirjanikku” Aadu Hint 105.a. sünnist
Mälumäng
Kanepi valla noorsootöö tunnustusüritus

Kanepi
Teataja

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

Kanepi vallamaja
Kanepi Seltsimaja
Kanepi Seltsimaja
Erastvere raamatukogu
Kanepi Seltsimaja
Maanteemuuseumi Varbuse Teemaja
Kanepi Gümnaasium
Kanepi Seltsimaja
Põlgaste kultuurimaja
Kanepi Seltsimaja
Põlgaste kultuurimaja
Kanepi Seltsimaja
Kanepi vallmajaa
Kanepi vallamaja
Kanepi raamatukogu
Kanepi raamatukogu
Kanepi Seltsimaja
Kanepi Seltsimaja

Järgmine ajaleht ilmub veebruaris 2014
Täname kõiki abilisi ja kaasautoreid.
Artiklid ja ettepanekud palume saata e-postile
kanepi.teataja@gmail.com või vallamajja.

MÄLESTAME
Kris Finagin
17.06.1993-17.11.2014
Kalju Oinus
30.03.1928-29.10.2014

Vilma Kurusk
22.11.1925-26.10.2014
Hilda-Armilde Reitkam
15.07.1932-30.09.2014

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

