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15 aastat Kanepi valla lehte

Detsembris 1999 ilmus Kanepi Teataja nr 1.
15 aastat Kanepi Teatajat
TIIU LEPPIKUS
Kanepi Teataja toimetaja
1999 - 2011

Kuidas sai Kanepi Teataja alguse?
Külvatud seeme on hästi idanema läinud ja kasvanud 15 aastaga päris tubliks!
Kuidas oli ajalehe algus, seda mäletan väga täpselt.
Olin just valitud vallavolikogusse ja Kanepi vallavolikogu hariduse – ja kultuurikomisjoni esimeheks. Oli volikogu istungi vaheaeg, laua taga istusid volikogu esimees
Vahur Tohver ja vallavanem Aivar Luts ning ma pakkusin välja idee, et vallal võiks olla oma ajaleht.
Info jagamise vajalikkus vallaelanikele oli enam
kui selge, kuna sõitsin koolibussidega Koorastest
Kanepisse ja Kanepist Põlgastesse tööle ja kuulsin
bussis lisaks uudistele enamasti kurtmist, et midagi ei toimu, ei tehta, ei korraldata, Kanepis on igav
jne. Mina aga olin oma töö tõttu kursis tegemistega valla nii ühes kui teises otsas ning volikogu liikmena ka sellega, mis keskuses otsustatakse. Olin
näinud suvel Viimsi valla ajalehte ja mõte oli küps.
Juba nädala pärast toimusid läbirääkimised Põlva ajalehega KOIT ja Võrumaa Teatajaga. Võrumaa
Teatajast Kalev Annom ja Naima Navi pakkusid
suuremat abi lehe toimetamiseks, nii hakkasin kiiresti uudiseid sõnastama ja artikleid koguma. Kui
esimesed artiklid käsikirjas kokku sain, sõitsin Võrru. Sealsamas panime paika ajalehe maketi: esimesele leheküljele vallavanema ja volikogu tervitused
ja päevakajalised/ kõige aktuaalsemad/tähtsamad
artiklid ja tähtpäevadeks vallavolikogu ja vallavalitsuse tervitused vallarahvale. Teisele leheküljele
vallarahva jaoks olulised tekstid ja nende endi tegemistest artiklid, kolmandale leheküljele koolide,
lasteasutuste tegemised, neljandale leheküljele kultuuriteated, õnnitlused eakatele, vastsündinud ja
lahkunute mälestamine. Hea tõdeda, et see on jäänud põhiosas samaks.
Kuidas ajaleht nime sai?
Jah, polnud ju ajalehel veel nime ega mahti konkurssi välja kuulutada. Oli kaks ettepanekut: KANEPILANE või KANEPI TEATAJA, neist teine jäigi.
Esimene ajaleht jõudis vallamajja juba mõne nädala
pärast, 6. detsembril 1999.
Fotod esimestesse ajalehtedesse tegi Võrumaa Teataja fotograaf Kaido Jakobi, tekstid korrigeeris Kaile Kabun ja küljenduse tegi Piret Rauba. Teist korda sõitsin Võrru ajalehe väljaprinti üle lugema enne
lehe trükikotta saatmist. Ikka juhtus, et mõni nimi
või pildiallkiri oli vales kohas ja siis sai ka mõned viimase minuti teated veel ajalehte panna. Ei olnud ei
digikaamerat ega gmaili, tavalise e-meiliga sai peagi
tekste saata, aga fotod tuli ikka kohapeale viia ja seal
sisse skännida.
Kes olid need inimesed, kes hakkasid lehte artikleid kirjutama?
Väga kiiresti kujunes artiklite kirjutajate ring.
Need olid vallas ühiskondlikult aktiivsed inimesed,
kellel oli nüüd võimalus oma tegemisi laiemale üldsusele tutvustada:
Laine Laan kirjutas eakatest, Hele- Mall Türna
päevakeskuse tegemistest, Harald Truija Põlgaste
Maaelu Seltsist, Jaan Tiivoja looduskaitse seltsi tegemistest, koolielust Vahur Tohver, Merike Kaste, Aino
Mõttus, Tähte Tagel, Külli Pettai, lasteaiajuhatajad,
2006. aastal avatud noortekeskusest Annika Ladva
ja Mari Rüütli. Kultuuritöötajad Asta Puru, Meeli
Rammul, Ülle Sillamäe, Heli Adamson, Tiiu Ziugmann ja Irina Kruusla. Tublid kirjutajad on olnud
Vaike Kottisse, Margit Lail ja veel paljud teisedki.
Kohustuslikud ülevaated ajalehte olid vallavanem
Aivar Lutsult ja volikogu esimehelt Vahur Tohverilt,
teised volikogu liikmed olid tagasihoidlikumad kirjutajad. Suure töö tegi Heli Kakk igasse ajalehte eakate õnnesoovide, vastsündinute, lahkunute mäles-

Kanepi Teataja 15 üritus Kanepi Seltsimajas.
tamise tekstide kokkupanemisel. Õie Põder koostas
ajalehte volikogu ja vallavalitsuse materjalid.
Milvi Hirvlaane on kõik need aastad ajalehe veergudel harinud meid kõiki valla ajaloost ja õpetanud
kultuurilugu hindama. Lisaks artiklitele tegutses ta
nii Ludvig Treffnerile mälestuskivi paigaldamisel,
Kanepi parki valla ajalooga tähtsate daatumitega kivi
paigaldamisel, sidemete hoidmisel Rothide, UngernSternbergide ja vendade Markidega.
Missugused muudatused toimusid ajalehe juures nende aastate jooksul?
Minu tegevuse ajal Kanepi Teataja toimetajana toimus hulk muudatusi. 2004. aastast hakkasin
tekste ja pilte saatma gmaili teel, ajalehte küljendas
Võrus Maire Kriis, 2010. aastast alates kujundas valla
lehte Mall Sermand Kanepis, siis jäid ära Võrru sõidud. Esimene ja neljas lehekülg hakkasid ilmuma
värvilistena, mõni ajaleht ilmus ka 8-leheküljelisena,
sest oli nii palju sündmusi, mida kajastada. Parim aasta
oli 2008, siis ilmus aastas 11 ajalehte. Kahjuks alanud
majanduskriisi tõttu rahalistel põhjustel jätkus ajalehe ilmumine vaid 6 korda aastas.
Mis oli Sinu jaoks positiivset ajalehe tegemise juures?
Sain kohtuda väga paljude toredate inimestega ja paljudega suhtlen jätkuvalt. Aastate jooksul olin tunnistajaks mitmete traditsioonide kujunemisele: kevadlaat,
jõululaat, ilusa kodu konkurss, Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamise päikesetõusul Vabadussõja mälestusmärgi
juures, hingedepäeva tähistamine, vallas sündinud beebide pidu. Peaaegu kõikides külades alustasid tegevust
külaseltsid, tublide ja töökate inimeste ring laienes ja
ajalehe ülesandeks oli kõige selle kajastamine, mis vallas toimub, selleks ajaleht saigi loodud. Ajalehtedesse on
jäädvustunud Kanepi kultuurilugu ja suur hulk tegemisi väga tublide inimeste poolt!

Sain väga palju head tagasisidet, mis innustas mind
ajalehega jätkama ka siis, kui järgmised volikogu hariduse- ja kultuurikomisjonide esimehed seda ühiskondliku
tööna enda kanda ei võtnud.
Mäletad ka kriitikat?
Ikka oli, näiteks, et politsei musta kroonikat ei ole,
majandusküsimusi on vähe kajastatud, valimispropagandat ei avaldanud, koolist ja noortekeskusest liiga palju artikleid. Kajastada saab seda, kus midagi huvitavat
toimub ja noorte elu muutuski aastatega aina aktiivsemaks. Kui noored lähevadki Kanepist ära, aga võtavad
siit kaasa teadmise, et Kanepis oli huvitav, et siia tasub
tagasi tulla, siis ei ole kõik veel kadunud.
Sa lõpetasid Kanepi Teataja toimetamise aastal
2011.
Kaksteist aastat on Idamaade kalendri järgi ring, nii
otsustasingi lehetegemise jätta. Minult võttis lehe toimetamise teatepulga üle ajakirjanduse kogemustega
Reeli Kork ja hiljem Ülle Sillamäe.
Tänud Ülle Sillamäele ja praegusele toimetajale Merike Lutsule, kes kirjutasid ajalehte pikemaid
küla- ja isikulugusid. Eriti tahan esile tõsta Merikese intervjuud vallasekretär Õie Põderiga, mis ilmus
valla 20. sünnipäeva ajalehes ja Tähte Tageli intervjuud valla vanima elaniku Hilda Müürsepaga.
Tänan minuga koos ajalehte teinud inimesi, ka
neid, kelle nimed jäid siinkohal kirja panemata, te
olete aidanud kaasa Kanepi lähiajaloo säilimisele!
Loodame tähistada ka ajalehe järgmisi juubeleid,
kuigi selles võib veidi kahelda, sest juba loeme ajalehte nutiseadmetega valla kodulehelt ja valla uudiseid Facebookist, me soovime kursis olla uudistega
reaalajas, veelgi enam vaadata neid videona. Kuid
ka siis peab keegi uudised kokku koguma.
Soovin edu toimetaja Merike Lutsule ja kõigile
tuleviku uudiste kirjutajatele!

Seltsimajas oli välja pandud valik 15 aasta jooksul ilmunud ajalehtedest. Alati
aktiivne valla elus osaleja Sirje Kongo.

15 aasta vältel on Kanepi kohalikke uudiseid ja sündmusi vahendatud vallakodanikeni Kanepi Teataja kaudu. Pidulikul
Kanepi Teataja 15. aastapäeva üritusel Kanepi seltsimajas osales mitukümmend Kanepi valla inimest, kes aastate jooksul on
kaasa aidanud, et oma valla lehes kajastuksid kohalikud sündmused. Kanepi valla volikogu ja vallavalitsuse tänukirjad said
tookordne vallavanem Aivar Luts ja ajalehe toimetaja Tiiu
Leppikus, tänu kellele hakkas Kanepi valla leht 1999. aasta detsembris ilmuma.
Volikogu esimees Arno
Kakk andis tänukirjad
üle ka endistele toimetajatele Ülle Sillamäele ja
Reeli Korgile ning praegusele toimetajale Merike Lutsule.
Külalislektorina esines
folklorist Reet Hiiemäe,
kelle loeng “Kui muistendist saab uudis” käsitles ajakirjandust hoopis
teisest aspektist. Pikema
ülevaate Kanepi Teataja
esimestest väljaannetest
tegi Tiiu Leppikus, samuti jõudis hea sõnaga
meenutada Kanepis veedetud aega Reeli Kork.
Merike Luts oma ettekandes tuletas meelde
kõiki 15 aastat ja sündmusi, mida valla leht kajastas.
Õhtu teine osa oli tänase ajalehe koostamine,
kus laudkondades meenutati möödunut, uudistati ilmunud
lehenumbreid ja arutleti Kanepi valla oleviku ja tuleviku üle.
Kanepi gümnaasiumi noored reporterid olid need, kes vestlusringides aktiivselt osalesid ja kõik mõtted kirja panid. Mis
muudaks elu Kanepis paremaks, mis on inimeste unistused –
need olid küsimused, mis innustasid sõna sekka ütlema. Mis
on meil head, kuidas kujunes külaliikumine ja traditsioonid,
mis on toimunud kultuurielus, mis oli, on ja jääb oluliseks
Kanepi vallas - sellest kõigest saab lugeda nii tänasest Kanepi
Teatajast kui ka veebruari lehest.
Kanepi Teataja fotokonkursi võitjad Riina ja Maanus Hass
jõudsid õhtu jooksul hoolega pildistada ja nende fotod ilmestavad ka tänast ajalehte. Fotokonkursist on lähemalt juttu 4.
leheküljel.

Kanepi Teataja 15 aastakäiku Kanepi valla
aja lugu ja kodulugu, kajastusi sündmustest ja ettevõtmistest, portreid tuttavatest
inimestest. Piltidel ajalehe Kanepi Teataja
toimetajad Tiiu Leppikus ja Merike Luts
meenutamas lehe saamislugu ning inimesi, kes on aastate vältel aidanud ajalehe
veerge sisuga täita. (17.12.2014 Kanepi
Seltsimajas) Foto ja tekst: Kristel Kuslap
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Kanepi Teataja

Kanepi Teataja 2000-2013

2000
Ilmub 4 lehte, toimetaja Tiiu Leppikus, kirjastaja AS
Võru Teataja.
Kirjutatakse haldusreformist, Kaska Luiga talust,
jäätmehooldusest, päevakeskusest ja lasteaiast, kooli
riigieksamitest, sotsiaaltööst.
Margit Lail, Kanepi Jaani koguduse õpetaja, tutvustab ennast uue Kanepi kirikuõpetajana.
Vaike Meesak jagab perearsti nõuandeid.
Suve suursündmuseks on kihelkonnapäev.
TEADE: Internetipunkt avatakse Turu tn. 6 Lasteaia majas, T-L 12.00-20.00

2001
Ilmub 4 lehte, toimetaja Tiiu Leppikus, kirjastaja AS
Võru Teataja.
Milvi Hirvlaane kirjutab priitahtlikest pritsimeestest
ja Kanepi Vabadussamba autorist,
Laine Laan pensionäride tegemistest,
Jaan Tiivoja looduskaitseseltsist.
Inge Rebane Kanepi Hansapanga kontorist annab
teada, kuidas saada sularaha kätte.
OÜ Filippose mööblitsehhis töötab 24 inimest.
Lugeda saab Kanepi kooli õpilaste omaloomingut.
Eela Jää saab maaturismi arendamise eest Hurmiorus Põlvamaa Aasta Inimese tiitli.
Kanepi vald saab 10 aastaseks.

2002
Ilmub 4 lehte, toimetaja Tiiu Leppikus, kirjastaja AS
Võru Teataja.
Kanepi õpilasmalev alustab tööd.
Kanepi Aiand on arenev pereettevõte.
Õpetaja Pärja Pilv saab Põlvamaa elutöö preemia.
Põlgaste Põhikooli pargis avatakse laululava.
Milvi Hirvlaane kirjutab Ludwig Treffnerist.
Kanepi kirik saab uue torni ja tippu aotähe.
Alustab Kanepi Valla Selts.
Toimuvad esimesed valla meistrivõistlused kergejõustikus.
Septembri number ilmub värvilisena.

2003
Ilmub 4 lehte, toimetaja Tiiu Leppikus, kirjastaja AS
Võru Teataja.
Kanepi Weitzenbergi tänavas käivad vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitus- ja teetööd.
Hurmioru koostööprojekti eestvedajaks saab perekond Jää ja Savi talu.
Valla arengukava koostamiseks moodustatakse piirkondlikud töögrupid.
Vallas käivitatakse munitsipaalasutus Karjäär.
Jõksi laululaval ETV saade „Laulge kaasa“.
Toimuvad kodukandipäev ja külapäevad.
Kanepi kultuurimaja juubel 115.
Kanepi raamatukogu juubel 120.
2004
Ilmub 6 lehte, toimetaja Tiiu Leppikus, kirjastaja AS
Võru Teataja.
Kanepi – Otepää maantee pidulik avamine.

Volikogu esimees Vahur Tohver saab presidendilt
Valgetähe V klassi teenetemärgi.
MTÜ Kanepi Valla Selts kuulutab välja Kauni Kodu konkursi.
Toimuvad metsaistutuspäevad ja kirjutatakse looduskaitseseltsi tegemistest.
Mesipuu talus on talupäev laastulöömise ja lambaliha küpsetamisega.
Laulupeo tuld hoitakse öö läbi Kanepi kirikus.
Kanepi kool saab 200 aastat vanaks.

2005
Ilmub 6 lehte, toimetaja Tiiu Leppikus, kirjastaja AS
Võru Teataja.
President Rüütel külastab Kanepit ja Kelnerite talu.
Artikkel „Põline põllumees Harald Truija“.
Andre Laine tantsurühmad saavad tunnustusi.
Vallavanem Aivar Luts kirjutab, et kool saab välissoojustuse ja lasteaed uued aknad.
Kevvai turismitalu avab uksed.
Ene Veberson kirjutab Põlgaste Lasteaed-algkoolist.

2006
Ilmub 6 lehte, toimetaja Tiiu Leppikus, kirjastaja AS
Võru Teataja.
Kanepi vallal on 15.aastapäev.
Ilusa kodu konkursi võidab asutustest RMK Erastvere metskonna keskus.
Erastvere metskonnas toimuvad metsaraie maailmameistrivõistlused.
Koigera küla valib esimesena külavanemaks Mare
Oja.
Asta Puru kirjutab Põlgaste kultuurielust.
Kanepi Noortekeskus avab uksed.
Volikogu otsusega saavad kõik õpilased tasuta töövihikud.

2007
Alates 2007.a. on Kanepi Teataja lehed olemas valla
kodulehel.
Ilmub 9 lehte, toimetaja Tiiu Leppikus, kirjastaja AS
Võru Teataja.
Kanepi Noortekeskus avardab noorte vabaaja võimalusi.
Volikogu otsustab paigutada Kanepisse Hansapanga
automaadi.
Milvi Hirvlaane kirjutab loo „425 aastat Kanepi esmamainimisest“.
Seeniorrühm „Valtser“ tantsib Helju Leiva juhendamisel.
Kanepi kooli õpilased osalevad Tallinnas laulu-ja
tantsupeol.
Kanepi koolis andis ajalootundi haridusminister Tõnis Lukas.

2008
Ilmub 11 lehte, toimetaja Tiiu Leppikus, kirjastaja
AS Võru Teataja

Ülle Sillamäe kirjutab loo Laine Laanest, pensionäride eestvedajast.
Enn Ruusmaa kirjutab projektidest.
Ilusa Kodu konkursi võitis Meeli ja Tiit Rammuli
kodu Jõksis.
Kanepis oli suur raamatupidu.
Euroametnikud käisid Kanepi gümnaasiumis.
„Teeme ära!“ aktsioon Kanepis.
Kanepi kultuurimaja nimeks on taas seltsimaja.
Kanepi vald kingib igale majaomanikule Eesti lipu.

2009
Ilmub 6 lehte, toimetaja Tiiu Leppikus, kirjastaja AS
Võru Teataja.
Avatakse seltsimaja ja pansionaat.
Vaike Kottisse kirjutab laulupeoaastast.
Kanepis mängiti jälle näitemängu.
Ülle Sillamäe kirjutab Jõgehara külast.
Kanepi Valla Selts tegutseb aktiivselt.
Kaagvere-Karste külaselts saab uue hingamise.

2010
Ilmub 6 lehte, maikuust alates trükib Kanepi Teatajat Paar Trükikoda Tartus, kujundaja Mall Sermand.
Kanepi köis- Kanepi ümarlaud saab hoo sisse.
Rein Ahas kirjutab Kooraste aiamuusikast.
Ülle Sllamäe lugu „Vana kontrabass jõudis koju“ –
Mesipuu tallu.
Merike Kaste kirjutab koolireformist.
Kanepi Streetball toimub juba 7. korda.

2011
Ilmub 6 lehte. Tiiu Leppikus on 12 aastat koostanud Kanepi valla ajalehte.
Loo Jõksi külast teeb Ülle Sillamäe.
Noortekeskus tunnustab aktiivseid noori ja noorsootöö edendajaid.
„Esimene aasta Põlgaste pansionaadis“ kirjutab Marika Drenkhan.
Aid ja Kodo pood on edukas pereettevõte.
Kaika suveülikool toimub Kanepis.
Kanepi vald 20 – intervjuu kauaaegse Kanepi valla
sekretäri Õie Põdraga.

2012
Ilmub 6 lehte, toimetab Reeli Kork, augustist alates
Ülle Sillamäe, tehniline teostus Kalurileht OÜ.
Puidutöö ettevõte OÜ Guido Mööbel asub Varbusel.
Erle Pärgmäe kirjutab noortekeskusest.
Kanepis on aktiivne harrastusteater.
Põlgaste vana vallamaja saab uue elu.
Kanepi inimesed rahvaspordiüritustel - seekord pikem lugu.

2013
Ilmub 6 lehte, oktoobrist alates toimetaja Merike
Luts, tehniline teostus Kalurileht OÜ.
Pärja Pilv on Kanepi valla aukodanik.
Hilda Müürsepp on Kanepi vanim inimene.
AS Arke Lihatööstuse Põlgaste tsehh laienes.
Kanepi Keskkooli 1.lennul täitus 50 aastat kooli lõpetamisest.
Nikolai ja Olga Paisnik – elutöö, mis on rikastanud
Kanepi kooli.
Hinni talu on märgatud.
Kanepi lasteaias on aktiivsed lapsevanemad.
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Meie lugupeetud kodukandi ajaloo uurija Milvi Hirvlaane
on 15 aasta jooksul 66 korda kirjutanud Kanepi Teatajale. Oma raamatus „Minu Kanepi“ on ta esitanud Kanepi
Teataja esimeste numbrite koondülevaate. Kanepi Teataja 15. aastapäeva puhuks saadab Milvi Hirvlaane 10
aasta kokkuvõtte ja tervituskirja.
Palun anda üle südamlikud tervitused kõigile neile, kes lehte teevad ja kes
lehele kaastööd teevad ning headele lehelugejatele, kes selle soojalt vastu võtavad. Olen püüdnud oma kodupaiga ajalehte tutvustada ka välismaal. Kaua
aega olen ajalehti saatnud Ameerikasse, Kanadasse ja Rootsi, mõningaid ka
Saksamaale, lisades vajaliku joonealuse tõlke. Kanepi leht on neile meeldinud
ja mõnikord on ka kasutatud seal ilmunud artikleid publitseerituna väliseesti
ajalehtedes nagu Eesti Elu Kanadas ja Eesti Päevaleht Stockholmis. Viimati
ilmusid nimetatud ajalehtedes artiklid viitega Kanepi Teatajale Aksel Marga
matustest. Soovin eilsetele tegijatele, eriti pikaajalisele toimetajale Tiiu Leppikusele, Reeli Korgile, Ülle Sillamäele ja tänasele toimetajale ning lehe tegijatele
nobedat sulge! Jagage ikka rahvale uudiseid oma kodukandi elust! Püüan ka ise
aeg-ajalt mõne reakese kirja panna kodupaiga kultuuriloo põllult. Palun lehes
avaldada ka kultuurilooliste kalmude blogi aadress: http://kanepikultuurilugu.
blogspot.com/ et rahvas saaks seda ise vaadata. Kõigile kohalolijatele aga häid
saabuvaid jõulupühi, õnne, edu uuel aastal!
Parimate tervitustega Milvi Hirvlaane

Väljavõte Milvi Hirvlaane kirjutisest: „Kanepi Teataja“
Kanepi valla elust viimasel kümnel aastal
1999. aastal 20.11. ilmus ajalehes „Koit“ väike uudis pealkirjaga
„Kanepi üllitab valla ajalehe“. Seal on kirjas, et Kanepi Vallavolikogu otsustas neljapäeval peetud istungil hakata välja andma neli korda
aastas ilmuvat pooletuhandelise tiraažiga valla ajalehte ning kinnitas
eeloleva aasta tööplaani. Põhimõtteline otsus oli tehtud juba eelmisel
volikogu istungil. Lehte hakkavad kokku panema volikogu haridus- ja
kultuurikomisjoni liikmed ning selle eest tegijad ega artiklite kirjutajad
honorari ei saa. Selleks, et valla oma lehel oleks mingi väärtus, otsustas
volikogu, et tasuta seda jagama ei hakata ning seda saab igaüks paari
krooni eest osta. Ka võimaldab müügist saadav raha katta osa trükikuludest. Kõigi nende numbrite kokkupaneku eest on hoolitsenud Kanepi Gümnaasiumi ajalooõpetaja Tiiu Leppikus.
Kanepi Teataja nr. 1, detsember 1999 ilmunud ajalehes tervitatakse 1999. aastal sündinud uusi ilmakodanikke Kanepi valla poolt.
Tänaseks on need lapsed jõudnud 9.klassi. Peakirjad selles must-valges ajalehes räägivad ise enda eest: A. Luts. Esimene valla ajaleht on
valmis; Vahur Tohver. Volikogu tegemistest; Rein Suija. Pisut Erastvere hooldekodust; L. Laan. Eneseabi ja vabatahtlik töö vanemas eas;
Voldemar Issak. Põlgaste pensionäre ühendab Elulõng; Aino Mõttus.
Huvitegevus Kanepi Gümnaasiumis; Tiiu Leppikus. Mis rõõmustab
lapsi; Laste looming: Nigol. Minu isa. Vaike Kottisse. Kanepi kultuurimajas kõlab laul;. Maive Torop. Koolitee algus. Jüri Pallo. Jõuludeks
ja aastavahetuseks 1999/2000. Sellel aastal sündinud lapsed sünnikuupäevade ja nimedega. Jumalateenistused Kanepi kirikus. Kanepi vallas
toimuvad jõulu- ja aastavahetuspeod. Kanepi vallavalitsuse ja volikogu
telefonid ja vastuvõtuajad. Pilte on 6 ja ka kaks luuletust. Edaspidi on
igas lehenumbris info volikogus arutatud küsimustest ja otsustest ning
vallavanema veerg.
Kanepi Teataja nr. 2, märts 2000. Milvi Hirvlaane. Kanepile
mõeldes. Tiiu Leppikus. Kihelkonnapäevast. Juba on tulnud ka õnnesoovide veerg 60.-98. sünnipäeva puhul. 98. aasta sünnipäeva puhul õnnitleti Berta Kirsimäed Põlgastest, 96. sünnipäeva puhul Erna-Drusilla Hõimu Karstest ja 94. sünnipäeva puhul Ella Vaherit
Sõreste külast. Ka surma läbi lahkunud valla elanikke mälestatakse.
Tiiu Leppikus. Kihelkonnapäevast. Volikogu päevakorras on üheks
teemaks Otepää- Kanepi maantee rekonstrueerimise lähteülesanded.
Üks piltidest on 17 aastat tagasi Puhjast Kanepisse oma kodu rajanud
Vahtramäe pere Kanepi aiandist. See aiand on muutunud kümne aasta
jooksul järjest elujõulisemaks. 2000. aasta neljas number on pühendatud kihelkonnapäevale. Marika Drenkhan. Kanepi vallavalitsuse sotsiaalosakonna tööst. Hele-Mall Türna. Päevakeskuses on huvitav. Laine Laan. Meenutades eakate aastat. Vaike Meesak. Perearsti nõuanne.
Vahur Tohver. Kanepi gümnaasiumi tänane päev. Erkiine Meitsar.
Kanepi lasteaia tööst. Maiken Keldu. Terves kehas terve vaim. Külli
Oja. Kodu mõjub lapsele. Küsimused Kanepi kultuurimaja direktorile
Meeli Järvele.
Kanepi Teataja nr. 5, detsember 2000. Aivar Luts. Meenutades
aastat 2000. Ajalukku jääb Kanepi kihelkonna 325. aastapäeva tähistamine. Kanepi raamatukogu sai uue mööbli. Kanepi lasteaed ja Põlgaste
kool viidi üle õliküttele. Vallavanem A. Luts märgib positiivse poole pealt, et vallarahva kasutada on internetipunktid Põlgaste koolimajas ja Kanepis endistes maapanga ruumides, internetiühendused lisaks
koolidele ka lasteaias ja Kanepi ning Põlgaste raamatukogus. Peatänava
ehitus veel käib. Lajavangu prügila on suletud ja seal kasvavad noored
puud. Vallavanem vastab ka esimeses numbris tehtud ettepanekutele,
mis peaks Kanepis teisiti olema ja mõnele märkusele, mis on lahendust
leidnud. Nendest ehk kõige olulisemad on Kanepi-Otepää maantee
rekonstrueerimise käigus Kanepi peatänava alla kommunikatsioonide paigaldamine, kõnniteede ja korraliku tänavavalgustuse ehitamine
ning veevärgi sisseseadmise võimalused Weizenbergi tänava majadesse.
Tiiu Leppikus. Kanepi Teataja väike juubel. Margit Lail. Jõulutervitus. Jõuluaeg Kanepi kirikus. Jõulu- ja aastavahetuse peod Kanepi
vallas. Laine Laan. Eakate enesetundest ja mõnda tervisest. Rein Suija. Võimalused tervist hoida on olemas. Neidi Ulst. Lugedes Kanepi
valla arengukava. Volikogu istungid. Marika Drenkhan. Avatud kool
– paikkonna arengukeskus. Kanepi valla kohanimede määramise kord.
Heli Adamson. Hingedepäeva luuleõhtu kodukandi luuletajatega. Asta Puru. Hõimupäevad. „Mina, Margit Lail“ juba märtsist 2000 Kanepi koguduse hingekarjaseks olnud kirikuõpetaja. Vahur Tohver 60.
Elvi Valgemäe. Jäljed mu enese sees. Amanda Feigenbaum. Eluteele
kaasa. Õnnesoovidest on vanim sünnipäevalaps 99 aastane Berta Kirsimets Põlgaste külast ja 95-aastane Ella Vaher Sõreste külast.
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Minu varasem ja hiljutine
kokkupuude Kanepiga
ÜLLE SILLAMÄE
Kanepi Teataja toimetaja 2012-2013
Kanepi valla kultuuri- ja spordinõunik
2008-2011

Minu esimene kokkupuude oli Kanepiga aastal 1971,
kui meie pere tuli Karstesse.
Ema Lehte määrati Karste kooli direktoriks ja mina
käisin selles majas ringi täiesti omapäi. Pealegi oskasin
juba täiesti vabalt lugeda ja kirjutada. Suurim pettumus
oli aasta 1972, kui mind esimesse klassi määrati. Direktori käskkirja alusel olin Karste 8-klassilise kooli 1.
klassi õpilane ja punkt. Kõike seda aitas leevendada vaid
minu suurepärane klassijuhataja Villu. Tükk aega kulus
arusaamani, et see tore hallisegune, lokkisjuukseline ja
naerukurruliste silmadega Villu osutus hoopis Vilhelmiine Küünlaks.
Mäletan neid Villu kodus oldud aegu, kui minu
ema Lasnamäel koolijuhtide täiendkoolitustel käis.
Villu ja Hugo olid siis mu parimad sõbrad ja Toomas
Küünal oli nagu mu vanem vend. Lasin nende hoovi
peal poriliugu ja muret polnud miskit.
Paraku ei osutunud toonane haridusreform väikekoolidele positiivseks ja Karste kool likvideeriti. Lahkusime sealt pisarsilmi, sest Karste oli minu õnneliku lapsepõlve lõpp ja ema järgmise koolijuhi teekonna algus.
Kanepisse tulin tagasi enda arvates nagu koju, sest
siia jäi minu mälestus lapsepõlvest ja kooliajast ning
mingit hingeniiti pidi olen selle kohaga senini seotud.
Nüüd võin öelda, et kui kaks korda on tulnud ühest
kohast lahkuda, pole enam tarvis kolmandat katset
sooritada. Ometigi pole hingeniit katkenud. Kui
Kanepisse tulin, ütlesin emale, et lõpuks ometi lähen ma tagasi koju. Ema rõõmustas koos minuga.
Mul olid suured plaanid – elama asuda Karstesse ja

olla seal rahuliku vanaduspõlveni aktiivset kultuurielu elades.
Kõigepealt kohtasin Kanepis 2008. aastal oma ema
kolleege ja minu endisi õpetajaid – Helje Kasesalu, Maria Drenkhan, Aasa Meitern, vahepeal nägin ka maanteel kõndivat Aaren Pillessaart.
Eelkõige aga oli mul hea meel koolikaaslaste üle, kellega kokkusaamisrõõm oli südantsoojendavaim.
Kuna olen päris hea suhtleja, ei kulunud palju aega, et Kanepi inimestega tuttavaks saada. Paljud teadsin
mind juba nimepidi, mõned nägid esimest korda. Pealegi olin esimesel aastal „kodutu“, sest seltsimaja renoveerimise ajal tegutsesin nii koolimajas, lasteaias kui ka
külades. See periood andis kõige tugevama aluse koostööle kõigi organisatsioonide vahel. Mäletan esimest
jõulupidu ja emadepäeva kontserti renoveeritud seltsimajas – rahvas ei mahtunud saali ära.
Kõige suurem kogemus, mida Kanepist olen saanud ja millest õppinud, on koostöö. Seda sõna kasutatakse tänaselgi päeval üsna ettevaatamatult. Koostöö
ongi koos töötamine, mitte, et mina ütlen, kuidas sina
töötad. Tänan südamest vallavanemat Aivar Lutsu, kes
oli oma hinge ja südamega olemas. Hiljem, kui vallavanem oli Urmas Hallap, toimetasin Kanepi Teatajat.
Lihtsalt suurepärane inimene ja väga hea koostöö oli.
Esimene kalapidu oli veebruaris 2009. Millegipärast
oli mul kinnisidee kalamehe tütrena, et Kanepi vallas
peab toimuma kalapidu. Kui hommikul ärkasin, oli
kogu ilm lund täis. Ukerdasin oma pisikese punase
mootorsõidukiga Jõksi järve veerde ja olin üsna nõutu.
Õige pea lükkasid kaks traktorit nii lauluväljaku kui ka
järveäärse platsi lumest puhtaks. Hiljem selgus, et maanõunik Aare Plato oli hommikul aknast välja vaadanud
ja Kalmer Linale helistanud, et traktorid välja saadetaks,
kuna kultuuri-Üllel olla väga keeruline kalapidu lume-

REELI KORK
Kanepi Teataja toimetaja 2012
Minu osalemine Kanepi Teataja toimetamistöös johtus
mitme asjaolu kokkusattumisest – nagu see elus ikka käib.
Töötasin sel ajal polvamaa.ee portaali toimetajana ning õppisin Tartu Ülikoolis ajakirjanduse ja kommunikatsiooni
instituudis. Ja kui toonane vallavanem Aivar Luts tegi mulle 2012. aastal ettepaneku Tiiu Leppikuse veetud sügavat
vagu kohaliku lehe toimetajana jätkata, ei vajanud ma väga pikka mõtlemisaega. Üks teadmine (vähemalt minul
endal) oli küll kohe alguses – võtsin seda tööd kui ajutist
vahe-etappi, sest olin ja olen seda meelt, et kohalikku elu
kajastavat lehte peaksid tegema ikka kohalikud inimesed
ise. See ongi ju asja mõte! Kanepi piirkond oma rikkaliku

Ülle Sillamäe saab tänukirja.
hanges korraldada. Seda ei unusta ma kunagi.
Kultuuritöötajana oli mul suur abi gümnaasiumi,
lasteaia, noortekeskuse, kiriku ja Põlgaste kultuurimaja
toest. Asta Puruga sain nii töö ajal kui ka pärast tööd
kõik maailma asjad kui ka tööasjad aetud. Asta käest
jälle õppisin koostöö võlu ja tõhusust.
Ma ei saagi ju välja öelda nimesid, sest kui nimetama hakkan, siis jääb keegi tore inimene loetelust välja, ometigi tahan välja tuua eriti head koostööparnerid.
Kui Kooraste küla tähistas 500. aastapäeva, tuli Urmas
Kivirand seltsimajja ja pidasime plaani. Parasjagu sel
aastal toimus Epp Margna õhutusel Kanepi kihelkonnas ka Kaika suveülikool. Eelmisel aastal toimus Mesipuu talus Maie Krukovi eestvõttel valla talispordipäev.
Siiamaani toon näiteks Kooraste küla, kus tullakse
kokku, ehitatakse suveetenduse tarvis dekoratsioonid.
Minu roll oli ainult tulla kohale ja öelda, mida vajan.
Seda pole ma varem veel kohanud, kuid nüüd tean, kes
on need inimesed, keda mäletan vaimustusega ja kelle
peale mõtlen alati eeskujusid otsides ja leides.
Kanepi on mu lapsepõlvemaa ja hingemaa. Suur tänu teile, kallid sõbrad ja hingesugulased koosveedetud
aja eest!
Tänumeeles
Ülle Sillamäe

kultuuripärandi ja tuumakate – kuigi vahel ka vastuoluliste –tegemistega on jätkuvalt põnev teema. Selles piirkonnas
on minu jaoks mingi maagia. Usun inimestesse, kelle kodu
ja süda siin on: Hurmioru pereringi tuumik, Epp Margna,
Ott Rätsep, Varbuse muusikamõisa tegelaste särtsakad sähvatused – kui loetleda vaid mõned näited. Kanepi piirkonna
turismipotentsiaal on võimas ja ootab suures osas ikka veel
rakendamist. Nii logistiline asukoht (paiknemine oluliste
tõmbekeskuste Otepää-Põlva-Võru-Tartu rombi südames)
kui unikaalsed ja põnevad sihtkohad, sh Pokumaa, Postitee
ja Eesti Maanteemuuseum, sel suvel võimsalt startinud Alle-Saija teatritalu jt, on eredad tähed, mille paremaks kasutuselevõtuks ja kaasamiseks piirkonna elu edendamisesse on Reeli Kork, ajakirjanikuharidusega toimetaja.
kindlasti veel palju võimalusi.

Esimesi ajalehenumbreid uurivad ja tookordsete
lubaduste ning soovide üle arutlevad Heli Kakk,
Vahur Tohver, Tiiu Leppikus, Mall Sermand ja Hele-Mall Türna.
Tiiu ja Heli ajalehte lugedes: Esimene ja teine leht on nii huvitavad, et neid loeb kohe isegi väga suure põnevusega. Kõik on
juba 15 aastat vana.
Mall: Paber on liiga paks selle ajalehe jaoks, ei põle ka ahjus.
Vahur ütleb, et liiga kvaliteetne.
Hele-Mall lehte lugedes: Täitsa meelest läinud, et ise ka siia
kirjutanud olen!
Tiiu: Neid lehti lugedes on kõike väga hea tänapäeval võrrelda
sellega, mis varem oli.
Mall: Vanasti oli eakate sünnipäevade nimekiri väga pikk.
Vahur: See pilt 1999.a. detsembri väljaandes, mina ei mäleta
midagi. Tundub ainult, et olen nagu veidi noorem. Tiiu ütleb, et
koolis tehtud.
Tiiu: Esimestes lehtedes oli ruumi ka lasteloomingu – luuletuste jaoks. Nüüd ei ole neid enam üheski uues numbris olnud.
Tiiu loeb kooli kohta: „Õpilaste arv – 359 last.“ Poole rohkem
kui praegu, kuhu jäid 15 aastaga õpilased? Elanike arv Kanepi
vallas vaid 2500 piires praegu. Need, kes on jäänud, on vanad.
Noored tahavad ära minna.
Lugedes tookordseid lubadusi – mõned asjad on meil olemas, mõned mitte.
Heli: Rahaautomaat on olemas, jõusaali jaoks saaks kirjutada
projekti.
Tiiu: Tänavavalgustusega koonerdatakse ikka veel. Vana bussijaam oli väga inetu koht, sellest kirjutati palju, nüüd on uuski
käest lastud. Kõik asjad tuleb uuesti korda ajada. Pole ikka korralikku WC-d. Väiksed lapsed ootavad ikka bussi poole viieni.
Heli: Rebaste küla lapsed saavad väga hilja koju.
Tiiu loeb: „Peatänava ääres peab majad korda tegema“ – täiesti õige!
Hele-Mall: Teised on öelnud, et mööda sõites on väga kole
vaadata neid maju.
Vahur: Laiemaks Weitzenbergi tänavat ei tehtud, aga vähemalt
on korda tehtud.
Tiiu: „Poes võiks rohkem raamatuid müüa“ – see tookordne
soov on ju täitunud.

Mis muudaks elu Kanepis paremaks?
Esimeses valla lehes 1999.aastal ilmus
küsimustik Mis peaks Kanepi vallas teisiti
olema? Esitasime sama küsimuse nüüd,
15 aastat hiljem.
Kanepi Teataja 15. aastapäeva üritusel püüdsid
kõik kohalolijad kaasa mõelda ja oma arvamust
avaldada. Noored reporterid Viivika, Birgit, Angela, Alo, Mairo ja Mariscalle panid kõik kirja ja nii
sündis see lehekülg.
Mis muudaks elu Kanepis paremaks? Mis on
Sinu unistus? Kõik ideed on head ideed! Mis meil
olemas on? Mis on meil head?
Arno Kakk: Meie nägemuse järgi on Kanepi vald
täna väga aktiivne vald, meil on kultuuritegevus, on
aktiivseid sportlasi, on palju erinevaid huvialasid, inimesi, kes tahavad sellega tegeleda. Võib uhkust ja rõõmu tunda.
Kui võtame lahti esimese lehe 1999. aastal, seal
oli palju huvitavaid teemasid üles tõstetud, näiteks
gümnaasiumi noorte nägemus, mida peaks vallas
edasi tegema. Alevi kesktee oli siis väga pahas seisus, auklik, kitsas, selles kontekstis on aeg möödunud linnulennul, see noorte unistus on täitunud,
kesktänav on kena, valgustatud, asfalteeritud, mitmed niisugused head asjad, mida minevikus on
tahetud, on realiseeritud. Tänaseks päevaks on rahaautomaat olemas. Noortekeskus töötab, noortel
polnud varem midagi teha, kusagil käia. Tookordne
noorte unistus oli, et Kanepis oleks roheline puhkeala, see peaks olema nagu puhkamise koht, haljastatud, valgustatud, turvaline. Vaikselt on selle peale
isegi mõtlema hakatud ja me oleme leidnud üles
koha, kuhu seda rajada: selleks on Kanepi Seltsimaja kinnistu. See oleks rahva unistuse täitumine. Kui
võimekas vald on selle plaani teostamise koha pealt,
ei tea veel.
Me üritame teha kõik, et Kanepi valla elu muutuks
selliseks, et siin oleks meeldiv elada. Näiteks ettevõt-

teid maksusoodustusega toetada, vald saab ka selles
suunas rohkem teha.
Vaike Meesak: Terviseklubi on väga tugev, meil
on regulaarsed kõndimistunnid, oleme tervisesportlastena osalenud vabariiklikel üritustel. Mis oli, on ja
jääb? Olen 1-11. klassini siin koolis käinud, ka siis
olid klassid väiksed nagu praegu. Minu tütar lõpetas
ka Kanepi Gümnaasiumi. Minu soov on, et kool säiliks, see on väga vana kooli traditsioon siin Kanepis,
võiks teha kõik selle nimel, et see alles jääks.
Ülar Kõrge: Soodoma külakeskus on väga jätkusuutlik. Näiteks on käima läinud võimlemisring, päris palju rahvast käib kokku.
Ma mõtlesin valla elanike arvu peale. Suur hulk
inimesi on siin suvitajad, Kanepis on tohutu looduslik potentsiaal. Enamasti on ka need inimesed siia sisse kirjutatud.
Siinsed traditsioonid ulatuvad 100 ja rohkem aastat tagasi. Näiteks Kanepi koorilaulu seltsitegevus:
kui Vanemuise koor loodi, oli Kanepi kiire reageerima, kuna siin oli veel säilinud kõrge Treffneri liin
ja Kanepi võttis uued suunad omaks. Segakoori 130.
juubelil sel aastal lauldi võistulaulu Urmas Kalla sõnadele. Miks Kanepi selle laulu sisse pandi, pärisin ma.
Vastati, et keda siis veel panna? Ise oleme harjunud
selle traditsiooni ja kultuuriga, aga kes on kaugemal,
need oskavad seda rohkem väärtustada.
Õie Põder: Meil võiks olla jõusaal - suurem ja kõigile avatud; staadion-mänguväljak, kus võiks olla rohkem aktratsioone. Oluline oleks renoveerida tühjad
majad ja soodsalt inimestele elamispinda pakkuda.
Kodukandipäev oli tore üritus, mida tuleks jätkata.
Tähte Tagel: Oleks nii südantsoojendav, kui kõikides majades põleks õhtuti tuled – valgus akendes
tähendab inimesi. Sooviks, et taastuks raamatuküla
traditsioon. Ühistransport Kanepist Otepääle ja Põlvasse võiks olla palju parem.
Meeli Rammul: Jõksi laululaval peaks rohkem

kasutama üritusteks. Jõksi külla võiks rajada kergliiklustee. Oleks meil Kanepis oma söökla või kohvik!
Raivo Visnapuu: Jõksi järve äärde tuleks rajada
parkla ja eraldada maa järve ümber; väga tähtis on
pilkupüüdev reklaam info edastamiseks. Volikogul
tuleb tõsiselt tööle hakata!
Angela Korela: Korralik söögikoht on väga vajalik.
Irina Kruusla: Kergliiklustee igasse külla on nii
oluline! Alkoholivaba kohvik Põlgastesse, mis oleks
tore kooskäimise koht.
Maimu Tinn: Kohvik oleks väga tore.
Urmas ja Kristel Kivirand: Uus päevakeskus
kõigile, koos töötubade, jõusaali ja saunaga. Käsitöö
tuba oleks tarvis luua, kooskäimise koht näiteks kodustele inimestele. Tanklat oleks meile väga vaja. Valgustatud spordirada, suvel jooksurada ja talvel suusarada, kasvõi Erastvere parki. Kooli peab säilitama
niikaua kui võimalik.
Külli Pettai: Kanepi on ju multifunktsionaalne koht. Bussiliiklus Kanepi ja Põlva vahel on väga
kehv. Kohalik kemplemine ja ärategemine tuleb ära
lõpetada: kiskujad koerad saavad katkised kasukad ja
kahju on mõlemapoolne. Volikogus peaks valitsema
kaine mõtlemine. Kohvikut on vaja ja noorte ettevõtlust toetada. Leida Kanepi tunnuslause!
Sirje Kongo: Kohalik bussiliiklus võiks olla tihedam.
Tõnu: Korralik kaubanduskeskus on vajalik.
Heli Adamson, Vaike Kottisse, Laine Laan, Maria Drenkhan: Vaja on noori, entusiasmi, töökohti,
elukohti, ettevõtluse arendamist: noored maale poliitika, stardiraha. Kui kaob gümnaasium, siis tuleb tagasiminek. Turismindust on vaja laiendada. Kindlasti
on Kanepisse vaja söögikohta, ka ruume, kus inimene
saaks tähtpäevi tähistada, kohvikut, kus kokku saada ja
mõnusalt aega veeta.
(järgneb lk 4)

Hele-Mall Türna loeb huviga ajalehe esimesi
väljaandeid.

Õie Põder oli Kanepi Teatajaga seotud kogu
töötamise aja vallasekretärina.

Tiiu ja Heli tuletavad lehe algusaastaid meelde.
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Fotokonkurss
Mis muudaks elu Kanepis paremaks?
“Meie inimesed”
Kanepi Teataja 15. aastapäeva tähistamisel Kanepi
seltsimajas kuulutati välja fotokonkursi võitjad.
Oodatud olid fotod Kanepi vallas 15 aasta jooksul pildile jäänud
üritustest ja ettevõtmistest, oma pere tegemistest ja kodudest. Eraldi arvestus toimus portreefotode kategoorias. Pildistada võis nii oma
sõpru, kolleege, pereliikmeid, inimesi meie ümber. Žürii koosseisus
Merike Luts, Heli Adamson, Vaidu Vidil, Õie Põder tunnistas 80 foto
seast preemia vääriliseks 2 fotot. Võidufoto autoriks on Maanus Hass
ja portreefoto kategoorias sai auhinna Riina Hass. Rahva lemmikuks
osutunud pildi autoriks on Birgit Kaleva. Õnnitleme võitjaid ja täname kõiki konkursil osalenuid. Valikut konkursile esitatud piltidest
saate näha Kanepi Seltsimajas.
Kristel Kuslap

Fotokonkursi võidutöö, autor Maanus Hass.

Fotokonkursi võidutöö portreefoto kategoorias,
autor Riina Hass.

Rahva lemmikfoto, autor Birgit Kaleva

(algus lk 3)
Puudub aktiivne koostöö. Küladesse on vaja külakeskusi, neid tuleb igati
toetada. Kolhoosikeskuses on olemas
suured ruumis, miks need pole kasutuses? Meil on tasuta asju liiga palju
(lasteaed, raamatukogu), inimesed ei
tunneta vastutust ja valla raha kulub.
Häid eestvedajaid on vaja.
Ülle Kallas: Kanepi köie taastamine oleks vajalik (mõttekoda). Avas
selle kunagi Haimar Sokk, peaks seda
jätkama. Seoses selle imekauni kohaga, kus me tegelikult elame, meil on
turismi liiga vähe. See toob küll probleeme kaasa, kuid me ikkagi saaksime
tuua siia inimesi, nii külla kui elama.
Eda Tarend: Kanepi lapsed suudaksid palju rohkem tegeleda kodukoha uurimisega, peaks välja selgitama, missugused turismivõimalused
siin üldse on. Ujula või bassein oleks
hea idee, ujumine on nagunii kooli õppekavas. Võiks olla ettevõte, kus
saaks töötada mehed ja naised, noored ja vanad.
Vaidu Vidil: Inimesed peaksid
teadma, mis Kanepis toimub. Mõttekoda hakkas tööle, Linderi Kalev
tahtis jätkata, kahjuks vallamaja poolne huvi on nõrk; tähtis on, et see ka
kohalikele poliitikutele läheks korda. Ajaleht võiks ilmuda iga kuu ega
peaks olema värviline (info on tähtis).
Turism – oli arutusel, ei võetud vedu. Põhiprobleemiks on see, et ei ole
kaardistatud seda, mis meil siin ümberringi on. Milvi Hirvlaane tegeleb
kodukoha jäädvustamisega, aga teisi
koduloo uurimusi on vähe.
Kuidas panna liikuma turism Pokumaa ja maanteemuuseumi vahel,
nii et ka Kanepist käidaks läbi? Me
isegi ei tea, mis kohad kõik Kanepis

Laine Laan kajastas aktiivselt
eakate tegemisi 1999-2005.

on. Võiks olla kergliiklustee Kanepi ja
Otepää vahel, seda kasutaksid kindlasti väga paljud inimesed. Kultuurinõunik Kristeli ajal on huvitav, tema
jäämise nimel nähti vaeva. Meie Kanepi Teataja on liiga positiivne.
Anne Kukk: Meie esimehed peaksid rohkem inimestega suhtlema. Parem koostöö võib-olla muudaks midagi. Kooliruumidega on see häda,
et kui näiteks külaraamatukogu siia
tuua, siis inimesed ei soovi siia väga
tulla. Peaks olema rohkem kultuurivaldkondi valla inimestele välja pakkuda, mitte ainult koorid.
Riina Hass: Liiga palju asju kirjutatakse, mis on olnud, rohkem peaks
olema kirjas asju, mis tulevad. Saaks
Kanepisse basseini – see on suur unistus, kergliiklustee – see on praktiline
ja teostatav.
Maanus Hass: Lammutamine on
kallim kui ehitamine.
Tiiu Leppikus: Gümnaasium
peab kindlasti jääma, sest siit saavad
koolihariduse ka need, kelle majanduslik seis ei luba last linna saata. Kanepist kihutavad läbi suured rekkad,
ohutuse mõttes oleks vaja teele „lamavat politseid“ .
Heli Kakk: Kohalik ujula, pediküürid, maniküürid, vabaajakeskus,
spordisaal, jõusaal, kergliiklusteed (eriti Kanepi-Otepää), noortele näiteks
skatepark, muid kohti õues olemiseks.
Hele Türna: Vajalik on söökla (lähemal alevile), paremad WC-d, odavam poekett (nt Maxima).
Mall Sermand: Rohkem tänavavalgusteid, et iga nurk ikka valge oleks.
Vahur Tohver: Jalgtee Põlgaste suunas, sest Kanepi ja Põlgaste on kaks
suuremat punkti meie vallas. Parem
mänguväljak koolihoovi.

Vestlusringis on Ülle Kallas, Eda Tarend, Anne Kukk,
Vaidu Vidil, Riina Hass, Viivika Veski.

Arno Kakk, Vaike Meesak, Ülar Kõrge, Alo Pullmann
arutlevad, mis oli, on ja jääb Kanepi valda.
Kalev-Kristen Lina, Kaia Kõrge, Kaidor Tamm, Mari-Liis Lattik,
Kaisa Kattai, Demi Vaarask: Kanepis võiks olla krossirada/rallirada,
ujula/SPA, kohvik, ööklubi, elektroo-

Vaike Kottisse ja Heli Adamson
loevad vanemaid Kanepi Teatajaid ja
uurivad kultuurisündmusi. Vaike on
kajastanud Kanepi segakoori tegemisi valla ajalehes läbi 15 aasta.

nikapood, kaubanduskeskus, tankla,
lasketiir, kino, ilusalong, päästeteenistus, suurem jõusaal, bussiliiklus paremaks, ühtekuuluvustunne, suurem
sündivus.

Kanepi Gümnaasiumi noored uurisid koolis
projektõppe tundides Kanepi valla ajalugu
läbi Kanepi Teataja ja töötasid aktiivselt
kaasa uue lehe valmimisel.

Kanepi segakoor tähistas 130. juubelit
29. novembril tähistas Kanepi segakoor 130. juubelit Kanepi Seltsimajas piduliku juubelikontserdiga rahvale, millele järgnes bankett
ja meeleolukas ühine koosviibimine kõikide kontserdikülastajatega.
Jalga sai keerutada ansambel „Parimad Poisid“ saatel.
Pidulik juubelikontsert algas avakõnega,
kus õhtujuht rääkis lühidalt segakoori ajaloost, millele järgnes dirigendi juubelikõne
ning kõlas Kalev Lindali dirigeerimisel „Kanepi hümn“. Edasi kõlasid tänavuse XXVI
Üldlaulupeo K. Ehini, T. Kõrvits „Puudutus“ ja A. Mattiiseni poolt muusikalisse
väljenduslaadi pandud ärkamisaja versioon
„Sind surmani“. Järgnevalt meenutas koorivanem oma sõnavõtus tänavust tegusat juubeliaastat ning tutvustas tublit ja aktiivset 35
liikmelist segakoori üksikisikuliselt, koosseisus: Heli Adamson, Aire Hallap, Tiia Hallap, Marju Jalas, Heldur Jõgi, Maie Kahk,
Virge Kirillov, Vaike Kottisse, Karin Kund,

Kanepi
Teataja

Kaia Kõrge, Kersti Kõrge, Ülar Kõrge, Kalmer Lina, Natalja Lindal, Häldi Laurimaa,
Aivar Matt, Kaili Mertsina, Ere Rekker-Mägi, Küllike Mäekink, Maimu Märdin, Tuulike Mölder, Diana Patrael, Koidu Põder,
Arvi Raud, Meeli Rammul, Tiit Rammul,
Monika Sulbi, Simona Sulbi, Inge Tamm,
Erge Tamberg, Viibeke Turba, Eha Vahtramäe, Meelis Vahtramäe, Lea-Laine Viin,
Enn Viin. Nendest on 20 aastat segakooris
järjepidevalt laulnud: Meeli ja Tiit Rammul,
Lea ja Enn Viin, Eha ja Meelis Vahtramäe,
Heldur Jõgi, Maimu Märdin, Aire Hallap,
Vaike Kottisse.
Juubelikontsert jätkus „Uma pido“ armsaks saanud lauludega nagu A. Ilvese sõnadele seatud „Uma pido popurrii“ ja „Võromaa laulu“, mille järel kõlas ka tänavuse
võrokeelsete koorilaulude ja – seadete konkursi võitnud U.Kalla, A.Ritsing laul „Mõtõ Võromaast“. Järgnevalt toimus Võro Selts
VKKF poolt parimate autorite autasustamine. Kontserdi teises pooles kõlasid segakoori

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

esituses 5 väga armsaks saanud lembelaulu,
kus läbi aastaaegade kumab läbi nii nostalgiline armastus kui igatsus. Külaliskoorina
esitasid Haaslava mehed oma tervituslaulud
ja kontsert lõppes ühendkooriga, kõlas laulupidude hümn P. Sarapik „Ta lendab mesipuu poole“. Tõeliselt hea meel on, et Kanepi
segakoori juubeliaasta on olnud väga edukas, kaunis ja töine, mille kulminatsiooniks
meeldiv juubelikontsert. Uus aasta toob segakoorile juba uued mõnusad ettevõtmised
ja kaunid kontserdid, sest laulud on rõõm!
Tänan dirigent Kalev Lindalit ja toredaid
laulukaaslasi meeldivate hetkede eest, meid
kõiki seob ühine soov laulda ja hoida oma
kodukoha Kanepi koorilaulutraditsioone.
Segakoori kroonikaraamatut jäävad taas
kaunistama mitmed Eesti Segakooride
Liidu, Põlva Maavalitsuse, Kanepi Vallavalitsuse ja Kanepi Seltsimaja tänukirjad.
Täname kõiki tunnustatud tänukirjade
eest, aitäh ka kõikidele õnnitlejatele sõpruskooridest. Suur tänu kontsertmeister

Kanepi segakoor. Foto: erakogu
Jana Ojalale ja kontserdi salvestamise eest
Heiki Jalasele. Samuti suured tänud saalitäiele, väga meeldivale sõbralikule publikule ning ka juubeliürituse toetajatele:
Kanepi vald, Kanepi Seltsimaja, MTÜ

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

Kanepi Laulu Selts, Kultuurkapital, Põlva Tarbijate Ühistu, OÜ Saaretu, Kanepi Aiand, Võro Selts VKKF ja Aivar Matt.
Koorivanem
Vaike Kottisse

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

