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Kaunist heinakuud ja lõikuskuud!

22. juulil 2016 algusega kell 12 ootavad kagu-eestlased kõiki [eel]arvamuste küüsis „vaevlevaid“ huvilisi esimesele Kagu-Eesti [eel]arvamusfestivalile, mis leiab aset Eesti kõige ilusamal
teel – Postiteel paiknevas Eesti Maanteemuuseumis!
Kagu-Eesti [eel]arvamusfestivali eesmärk on arendada arutelu
ja suhtluskultuuri ning motiveerida kagu-Eestis elavaid või sel-

le piirkonnaga seotud inimesi mõtlema Kagu-Eestile olulistele
teemadele, nende kohta arvamust avaldama ning muutusi ellu
kutsuma.
Kagu-Eesti [eel]arvamusfestival on 12.–13. augustil Paides
toimuva Arvamusfestivali tütarsündmus. See on Kagu-Eesti esimene appikarje, järelehüüe ja ülistuslaul!
Põnevate teemaalade kõrvalt leiab ka kohalikul traditsioonil
ja toorainel põhinevaid vahepalasid pakkuvad pop-up kohvikud.
Kosutavama kõhutäie saab Maanteemuuseumi kompleksis asuvast Varbuse Teemajast.
Viimane paneel lõpetab oma arutelud orienteeruvalt kell
18.30.
Algusega kell 19.00 annab kontserdi pärimusmuusikatrio Lepaseree!
Kuna tegemist on Eesti Maanteemuuseumiga, siis võib kindel
olla, et päeva jooksul jagub tegevusi nii suurtele kui väikestele!
Sündmusel osalemine on tasuta ning kaasa peab võtma vaid
helged mõtted ja kiuslikud küsimused!
Festivali kava ja muu info on kättesaadav veebilehel http://
www.arvamusfestival.ee/arvamusfestival-kagu-eestis
Värskeim info samanimelisel Facebooki lehel.

LUGUPEETUD KANEPI VALLA ELANIK!
Käimasoleva haldusreformi raames viib Kanepi
Vallavolikogu rahvaarvamuse väljaselgitamiseks
läbi küsitluse.
Küsitlusest on õigus osa võtta igal vähemalt 18-aastasel Kanepi
valla elanikul.
Küsitlus koosneb ühest hääletusest, mille käigus saab hääletaja
anda ühe hääle. Küsitlus sisaldab kolme hääletusalternatiivi, millest vastaja valib ühe valiku.
• Toetan Kõlleste valla ühinemisettepanekut (Kanepi vald, Kõlleste vald, Valgjärve vald, Vastse-Kuuste vald);
• Toetan Põlva valla ühinemisettepanekut (Kanepi vald, Põlva vald, Ahja vald, Kõlleste vald, Laheda vald, Mikitamäe vald,
Mooste vald, Orava vald, Valgjärve vald, Vastse-Kuuste vald, Veriora vald);
• Toetan Sangaste valla ühinemisettepanekut (Kanepi vald, Sangaste vald, Otepää vald, Urvaste vald, Palupera vald).
Küsitluspäevadel toimub küsitlus:
23.07.2016 kell 16.00-21.00 Erastvere raamatukogu-külakes-

kuses (Soodoma küla);
29.07.2016 kell 10.00-18.00 Kanepi vallamajas (Turu põik 1,
Kanepi alevik);
30.07.2016 kell 10.00-18.00 Põlgaste raamatukogu-külakeskuses (Saia tee 2, Põlgaste küla);
31.07.2016 kell 10.00-14.00 Koorastes (endine pood);
31.07.2016 kell 15.00-19.00 Kaagvere külakeskuses.
Hääletada saab kõikides punktides.
Põhjendatud juhul saab taotleda vastuse andmist kodus.
Küsitluse korraldamine kodus toimub 31.07.2016. Taotlused
või teavitused tuleb vallavalitsusele esitada hiljemalt 29.07.2016
kella 14.00-ks.
Küsitluse läbiviimine elektrooniliselt
Elektrooniline küsitlus algab 24.07.2016 kell 10.00 ja lõpeb
28.07.2016 kell 17.00.
Küsitlusele vastaja allkirjastab küsitluse vormi digitaalselt.
Täpsem info haldusreformi, ühinemisettepanekute ja küsitluse
läbiviimise korra kohta on leitav valla kodulehel www.kanepi.ee
Juhtimine all rubriigis Haldusreform

Võidutule tervitamine Kanepis, 23.juuni 2016 kell 14.30. Foto: Vaike Kottisse

Vallavanema veerg
Juuni oli sündmusterohke kuu. Koolilõpetamised on
kindlasti õpilaste kõige oodatum hetk. Kanepi Gümnaasiumi põhikooli ja gümnaasiumiõpilaste eksamid on selleks korraks edukalt sooritatud. Edu ja õigeid valikuid
kõikidele lõpetajatele.
Võidupüha tuletoomine Kanepisse võeti väärikalt vastu. Kaitseliitlased
seisid auvalves ning tule saabumist tervitas Kanepi Segakoor lauluga. Hiljem said kõik soovijad Vabariigi Presidendi poolt süüdatud võidutulest
endale tule koju viia. Jaanipeod Kanepis ja Põlgastes möödusid rahulikult
ning seekord soosis ka ilm pidulisi.
On valminud Kanepi Perearstikeskuse välistrepp. Samuti on saanud
Põlgaste Külakeskus uue trepi. Sinna valmib ka kaldtee ja uus välisuks.
Kanepi lasteaia vee-ja küttetorustike ehituseks on leping sõlmitud. Tööde
valmimise tähtaeg on augusti lõpp. Sõlmitud on ka Põlgaste biopuhasti ehitusleping. Tööde lõpp on
novembris. Erastveres Temp ja Taar pubi juures olnud Põlva maakonna kaart on uue vastu vahetatud.
Selle asemel on Kanepi kandi teejuht, kus peal olulisemad Kanepi piirkonna kohad ja vaatamisväärsused. Valmimas on Kanepi avalik tualett ning peagi alustatakse Kanepis vee-ja kanalisatsioonitorustike ehitusega. Ehituse ajal soovime inimestelt mõistvat suhtumist.
Koos Kanepi Valla Avatud Noortekeskusega osalesime Põlvamaa noortevaldkonna koostöögrupi
koolitusmoodulis, mis algas kevadel ja lõppes juunis. Selle käigus kaardistati tegevused, mida hetkel
noortele pakutakse ja mida soovitakse/unistatakse veel pakkuda. Selle tulemusena valmib ühine tegevuskava, mille tulemusena saame rahastuse mõne uue ja huvitava tegevuse läbiviimiseks.
Haldusreformi seadus on tänaseks jõustunud ning valdade liitumine tuleb läbi viia. Kanepi vald
soovib seda teha vabatahtlikult. Et liitumise tulemusena teeksime kõige õigema otsuse, selleks korraldatakse rahvaarvamuse väljaselgitamiseks küsitlus, mille kohta on lehes eraldi kuulutus. Palun kõigilt
rohket osavõttu!
Soovin kõigile ilusat suve!
Mikk Järv
Kanepi vallavanem
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Väljavõte Kanepi
Vallavolikogu
21.06.2016 istungi
protokollist
Vallaelanike küsitluse korraldamine
Istungi juhataja Arno Kakk - 07. juunil
2016 võttis Riigikogu vastu Haldusreformi seaduse. Seaduses nähakse ette, et
reform viiakse läbi kahes etapis. Esimese
etapi korral saavad omavalitsuse üksused
(vallad) vabalt valida ühinemispartnereid. Kriteeriumiks on erisusi arvestamata vähemalt 5000 elanikuga omavalitsusüksuse moodustumine.
01. oktoobriks 2016 peab iga omavalistus olema teinud ühele või mitmele omavalitsusele ettepaneku liitumisläbirääkimiste alustamiseks. Kui omavalitsuse
üksus pole liitumisläbirääkimisi alustanud, viiakse reform läbi Vabariigi Valitsuse algatusel (teine etapp). Täna toimuvad Kanepi vallal liitumisläbirääkimised
Põlva, Sangaste ja Kõlleste osapooltega. Oleme volikogu algatusel viinud läbi rahvakoosolekud Põlgastes, Hurmis,
Koorastes, Kaagveres, Soodomal ja Kanepis. Et selgitada välja üks liitumissuund
kolmest, kellega volikogu liitumislepingu
sõlmiks, otsustas volikogu viia läbi täiendava elanikkonna arvamuse väljaselgitamise. Selleks andis volikogu vallavalitsusele ülesande koostada tänaseks volikogu
istungiks küsitluse läbiviimise kord ja
ajakava. Iga küsitlusel osaleja arvamus on
volikogule väga tähtis.
Vallavanem Mikk Järv tutvustas rahvaküsitluse korda.
Otsustati vastu võtta otsus “Kanepi valla
ühinemise rahvaküsitluse korraldamine”.
Kinnitada Kanepi valla ühinemise rahvaküsitluse komisjon koosseisus:
komisjoni esimees Eda Tarend; komisjoni liikmed Rita Ziugand, Pilvi Rammul,
Heli Kalk;
komisjoni asendusliikmed Heli Adamson, Kaie Sild.
Maa munitsipaalomandisse taotlemine
Taotleda munitsipaalomandisse Põlgaste külas asuvad maaüksused nimetusega:
Aiamaa, kui elanikele köögivilja kasvatamiseks vajalik maa; Teeääre, lauda alune
ja seda teenindav maa; Külavahe tee alune ja neid teenindav maa.
Maa munitsipaalomandisse andmise otsustab kohaliku omavalitsuse volikogu
taotluse alusel maavanem. Munitsipaalomandisse antakse maa tasuta.
Volikogu istungi materjalidega saab tutvuda valla kodulehel: www.kanepi.ee dokumendiregistris, raamatukogudes ja valla kantseleis.
Väljavõtte koostas volikogu sekretär
Õie Põder

Kanepi aleviku
vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitustööde ajagraafik
1. Ettevalmistustööd, mahamärkimine
20.06.16 - 26.07.16
2. Kooli tn torustikud 27.07.16 20.09.16
3. Hurmi tn torustikud 21.09.16 25.10.16
4. Paju tn torustikud 26.10.16 - 22.11.16
5. Turu tn torustikud 23.11.16 - 20.12.16
6. Turu põik tn torustikud 21.12.16 24.01.17
7. Niidu tn torustikud 25.01.17 28.03.17
8. Võrehoone ehitus 01.08.16 - 09.09.16
9. Tehnoloogilised seadmed 12.09.16 07.10.16
10. Elektritööd 10.10.16 - 28.10.16
11. Katsetused 21.09.16 - 26.04.17
12. Objekti üleandmine 30.05.17 30.05.17
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Lõpuaktustega lõppes kooliaasta!
17. juunil toimusid Kanepi Gümnaasiumis pidulikud lõpuaktused.
Meie kooli 9. klassi lõpetasid tublid noored. Kooli auraamatusse kanti Laur Lilleoja nimi, kes lõpetas
kiituskirjaga. Tema tunnistusel olid ainult „5“-d. Anti
Põlva maavalitsuse aukiri eduka osalemise eest geograafia aineolümpiaadil 2015/2016 õppeaastal. Demi Vaarask lõpetas „5“ ja „4“-ga, autasustati ainekiituskirjaga
bioloogias, füüsikas, keemias, ajaloos, kunstis, geograafias, inglise keeles, käsitöös ja kodunduses, kehalises
kasvatuses, joonestamises; Nii Laur kui Demi said Kanepi Gümnaasiumi tänukirja imelise panuse eest Kanepi Õpilaste Teataja loomisel. Tarmo Veskemaa lõpetas
„5“ ja „4“-ga; autasustati ainekiituskirjaga matemaatikas, tehnoloogiaõpetuses, kehalises kasvatuses. Ainekiituskirja muusikaõpetuses pälvisid Sven Hallap, Linda
Rekker ja Anette Veski. Ainekiituskirja kehalises kasvatuses said Johanna Luik ja Sven Hallap. Kiitmist
väärivad kõik lõpetajad, sest riigieksamid sooritasid nad
hästi ja seega sai põhikooli õppekava edukalt läbitud.
Mis saab neist edasi, sõltub neist endist ja nende perede
valikutest.
Gümnaasiumi parim lõpetaja oli Birgit Kaleva, kelle
kooliastme kokkuvõtvateks hinneteks olid „5“ ja „4“-d.
Teda autasustati ainekiituskirjaga kunstiõpetuses, joonestamises, kirjanduses, inglise keeles, ajaloos; autasustati perekond von Roth´i preemiatega „Parim inglise keele
tundja“ ja „Parim emakeele tundja“. Teise perekond von
Roth´i preemia „Parim emakeele tundja“ pälvis Mark
Kahar. Mark Paul Leosk - autasustati perekond von
Roth´i preemiaga „Parim inglise keele tundja“; ettevõtja
Toivo Veinjärve toetuse saaja. Viivika Veski - autasustati ainekiituskirjaga joonestamises, kehalises kasvatuses;
ettevõtja Toivo Veinjärve toetuse saaja. Ainekiituskirja
kehalises kasvatuses said Mariscalle Kõrvel ja Mairo
Lattik. Samuti pälvisid nad Kanepi Seltsimaja tänukirja
tublile noorele rahvatantsijale Kanepi valla esindamise
ja kohaliku tantsutraditsiooni edendamise eest. Abiturientide ees seisavad ühed elu põhjapanevamad otsused
ja valikute langetamine polegi nii lihtne.
Tublidele lõpetajatele on tulemas ka vääriline järelekasv nooremate õpilaste seast. 2015/2016. õppeaasta
lõpetasid kiituskirjaga Mirtel Haljaku, Carolina-Kaisa
Häelme, Robert Lina, Kermo Mehik, Katriin Põder,
Karolin Saare, Gerlin Zoludev, Merlyn Värv, Karmen
Kokk, Kristella Kängsep, Grete Miil, Ivari Drenkhan,
Janeli Patrael, Kaspar Joala, Luise Suislepp, Melani-Marite Kasuk, Anette Emilie Lail, Merili Tamm, Kadri Kalve, Merit Rammul, Laura Saunamets.
Kallid vilistlased - õnnestunud valikuid Teile! Toredat
suvepuhkust kõigile õpilastele ja nende peredele!
Kanepi Gümnaasiumi õppealajuhataja Eda Tarend

Kanepi Gümnaasiumi lõpetajad 2016. Foto: Kalev Zimmermann

9.klassi lõpetajad koos vanematega. Foto: Aino Mõttus

Fotograaf Luca Berti näitus
„Eesti maa inimene 21. sajandil”
Kuni 28. septembrini 2016 näeb Eesti Vabaõhumuuseumis vabakutselise itaalia fotograafi Luca Berti fotodokumentaali Eesti maaelust
21. sajandil.
Fotokunstnik valutab südant maakogukondade käekäigu
pärast – elanike vananemine, traditsioonilise eluviisi hääbumine, tööpuudus, külade tühjenemine, noorte lahkumine

linnadesse on jätnud oma jälje maastikule ja kohalejääjate
eludesse. Luca Berti eripäraks on vanamoodi pildistamine,
see on kallis ja töömahukas aeglane fotograafia (slow photography). Ta kasutab statiivile seatud Linhofi kaamerat ning
sätib portreteeritavad pildile tõsiste nägudega nagu vanasti,
mil pilditegemine oli suursündmus. Nüüdsel digipiltidest
üleküllastunud ajal mõjuvad tema kvaliteetsed, käsitsi ilmu-

tatud ja teostatud mustvalged analoogfotod väga värskendavalt. Näitus võtab kokku fotograafi mulluse Eesti-reisi tulemused – elu meie maal, külas nähtuna võõra pilgu läbi.
Piltidelt vaatavad meid „meie inimesed“, kellest igaühel on
oma lugu. Luca Berti külastas möödunud suve fotoretkel ka
Kanepi valda. Kel võimalust külastada, saab otsida tuttavaid
vaateid ja inimesi!

Kui soomukid mürisesid Kanepist mööda
18. augustil 1991 muutsid elu Kanepis
ärevaks mööda meie magistraali Luhamaa-Võru-Tartu maanteed mürisevad sõjamasinad. Need olid
Nõukogude Venemaa 220 sõjamasinat Pihkva dessantvägedest:
107 soomukit, 89 veoautot ja side-staabimasinat tegid mitte ainult
suurt mürinat, vaid tõid kaasa ka rahva
suure ärevuse ja hirmu.
Eesti rahvas oli elanud suure entusiasmiga kaasa vahepeal toimunud suurtele ajaloolistele sündmustele
Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamisel. Kanepis oli taastatud 25. septembril 1988 Vabadussõjas langenute
ausammas. Taas võidi rõõmuga kodumajale kinnitada
meie vabaduse sümbolit – sini-must-valget trikoloori.
Pika Hermanni tornis heisati see taas 24. veebruaril
1989 Eesti Vabariigi 79. aastapäeval. Olime käest kinni hoides koos 2 miljoni inimesega seisnud 23. augustil 1989 MRP 50. aastapäeval 600 kilomeetrises Balti
ketis ja korranud üheskoos hardalt „Vabadus! Vabadus!
Vabadus Baltikumile!“ Eesti oli asunud Eesti Vabariigi
taastamisele. Meie Ülemnõukogu oli tühistanud MRP
Eestit puudutava osa, võtnud tagasi Eesti Vabariigi ni-

metuse ja asunud iseseisvuse taastamisele, tunnistanud
30. märtsil 1990 NSV Liidu riigivõimu Eestis ebaseaduslikuks.
Vanem põlvkond, kes oli elanud Eesti Vabariigis ja tulnud tagasi Siberi teedelt pühkis
silmist heldimuspisaraid. Nende hulgas oli see
õnn ka minu emal Alma Jalasel. Jälgisime ärevusega veriseid sündmusi Leedus ja Lätis vabaduse
summutamisel. Moskvas oli 19. augustil 1991 toimunud relvastatud riigipöörde katse ja kuulutatud välja ka
erakorraline seisukord Baltikumis.
Kõige selle pärast tekitas müriseva kolonni möödumine Kanepist maanteed mööda kõigis inimestes hirmu ja ärevust. Krutiti raadiot ja televiisorit, püüti leida
infot, mis toimub. Meil oli parajasti kodus käsil õues
omaaegse lauda ümberehitamine tööriistade hoidmise
ja meisterdamise ruumiks. Õuel askeldasid vanaisa käe
all lapselapsed Nevil, Olle ja Bert (vanuses 6-9 aastat),
proovisid kätt naelte seina tagumises ja enda jaoks puidust relvade valmistamisel, kuulates õue toodud raadiost ärevaid uudiseid. Mis oli nende noorte meeste
mõtteis, seda polnud kellelgi mahti küsida.
Mis meie ärevust siis vaigistas? Muidugi Ülemnõukogu otsus Eesti iseseisvuse taastamisest 20. augustil

1991, vaatamata sellele, et dessantväelased olid jõudnud
Tallinnasse ja saanud korralduse hõivata järgmisel päeval teletorn. Lõpetasid rünnaku saades teada riigipöörde
katse ebaõnnestumisest Moskvas. 22. augustil liikus seesama kolonn tagasiteel Kanepist mööda. Rahvas kuulas
nüüd seda mürinat suure elevusega ja vaatas imestusega
tee äärde jäänud liikumisvõimetuid masinaid tunduvalt
suurema rahu ja rõõmuga.
Mis meis siis lootust hoidis? On selline vanarahva tarkus, et kui sünnivad tüdrukud, siis sõda ei tule! Meil
oli põhjust optimismi hoida, sest Põlvas sündisid üksteise järel meie suguseltsi tüdrukud - noorema venna Ülo
ja Laine perre tütrel Lemmel tütar Anete ja poja Heiki
ja Marju perre tütar Liisi. Hiljem lugesime, et Põlvas
sündisidki ülekaalus tüdrukud, sõjamehi ja sõda ei tule!
Need tüdrukud ei ole näinud nõukogude aega, on elanud kaasa iseseisvuse taastamise „sünnivalusid“, võinud
ise oma saatust valida ja otsustada. Imelise kingitusena
laulis Anete tütar Aleksa-Lili mullu Võidupüha tähistava Põlgaste kogukonnapäeva avamisel üksi laululaval
seistes „Mu Isamaa mu õnn ja rõõm!“ vanaema Lemme
klaverihelide saatel.
Vanarahva tarkus kehtis!
Milvi Hirvlaane

Kanepi Teataja

nr.7 (105) Juuli 2016

3

Kogukonnapäeva traditsiooni loomine Ritsikel
Esimene kogukonnapäev Ritsikel on
selleks korraks möödas. Ilm oli ilus isegi liiga ilus. Mõned kauplejad pidid
liiga kuuma ilma tõttu laadale tulekust
loobuma. Sellegipoolest oli rahvast
palju ja loodan, et kõik leidsid endale
laadalt midagi meelepärast. Kui “midagi” ei leidnud, siis kindlasti “kedagi”, kellega pole tükk aega kohtunud.
Eriti rõõmustas mind see, et kauplejad olid peamiselt meie oma kandi inimesed. Tore oli vaadata,
et kokku sai hulk tuttavaid inimesi, mis oligi meie
ürituse üks eesmärk ja mõte. Lapsed said uudistada koduloomi, täiskasvanud aga nautida meeleolukat kultuuriprogrammi. Kui kõhud tühjaks
läksid, sai mõnusalt aega veeta hoovikohvikutes.
Toreda punkti päevale pani teatrietendus, mis tõi
Elmari talu mändide alla väga suure hulga rahvast.
Selleks, et kogukonnapäev toimuda sai, tahan

tänada paljusid inimesi meie ümber. Üritust toetas Kanepi vald. Väga suur tänu minu heale abilisele Taunole, kogu Pettai ja Tuusise peredele,
kes olid algusest peale minu idee suured toetajad. Tänud Elmari talu pererahvale ja kogu minu
enda perele. Südame tegid soojaks Urmas Kivirand ja Kristel Kivirand, kes võtsid vaevaks vedada oma loomapargi Kanepisse. Tore ja sõbralik
koostöö oli meil toiduhoovis Kuldala ja Mesipuu
talude pererahvaga. Tänud Paul Hoobile, kes lubas meil lahkelt kasutada oma valdusi parkimiseks. Aitäh abi eest Aare Platole, kes muretses selle eest, et meil oleks turvaline ja ohutu liikuda.
Aitäh poistele, kes pidid varakult üles tõusma ja
appi tulema, samuti tüdrukutele, kes lauamängude kasuks loobusid oma vabast ennelõunast.
Tänusõnad kogu Kanepi seltsimaja tantsijatele,
kes vaatamata väga palavale ilmale olid väga tublid. Aitäh heade mõtete eest Milvi Hirvlaanele.

Ritsike laat. Foto: Tuulike Mölder

Aitäh aitamast Tuulike, Maive, Kaupo ja Evi.
Kõige suurema tänu tahan öelda meie kogukonna rahvale, kes te võtsite vaevaks ja tulite toetama
seda üritust.
Kus asub Ritsike, kuulsin paljude inimeste
suust? Loodan väga, et peale seda üritust teavad
paljud kogukondlased, et Ritsike asub ju Kanepis.
Tänutundega Aire Hallap

Kardemoni Teataja annab teada

Head inimesed! Kardemoni Teatajal on teile
häid uudiseid! Jaanuari lõpus alustatud prooviperiood on läinud plaanipäraselt ning Alle-Saija Teatritalu publiku ette jõudis 9. juulil
kogupereklassika „Kardemoni linna rahvas ja
röövlid“. Norra näitekirjaniku, laulukirjutaja ja
illustraatori Thorbjørn Egneri sulest ilmus teos
juba üle kuuekümne aasta tagasi, kuid mõjub sellegipoolest värske ja kaasahaaravana. Äratundmisrõõmu lisab ka omaaegne menukas telelavastus.
Ilmselt on naabrid ja nii mõnigi mööduja teisipäeviti ja laupäeviti kuulnud Alle-Saija Teatritalust lauluhelisid, hõikeid ja hüüdeid. Kes ja
mida seal Alle-Saija Kardemonis siis ikkagi nii
valjuhäälselt toimetab? Meie Kardemon on väike linnake, mille toimetusi saadab selle elanike lõbus laul ja tants. Isegi linna piiril redutavad
kolm röövlit teevad oma retki hoogsalt keereldes
ja hõisates. Selleks, et kõik sama viisi laulaks ja üht
sammu astuks, kutsusime appi lisajuhendajad.
Viisipidamise piirimaile juhatas meid andekas pärimusmuusik Annika Oselin. Tema mängis sisse
ka etendustel kõlava taustamuusika. Liikumismustrid pani paika otsatu energiaga koreograaf

Proov käib. Foto: Alle-Saija Teatritalu

Andre Laine. Andrega toimunud tantsulaagri järel avastas nii mõnigi näitleja, et liikumiste väljavedamiseks tuleb hakata suisa lisatrenni tegema.
Lavaseintele lisavad elu lavakunstnik Elise Niguli
joonistused ja tema valmistatud kringlid, saiakesed, singikäntsakad ja vorstijupid mõjuvad eemalt
vaadates vägagi tõetruult ning isuäratavalt. Lavastuse videoklipp valmis Maanus Hassi loomingulise kaameratöö tulemusel ja muude trükimaterjalide juures on hindamatuks abiks olnud Andrei
Harkov.
Lavastuslikku poolt kantseldavad Ingrid Ul-

st, Ülle Sillamäe ja Janno Puusepp ning tegemist
neil juba jätkub – tekst, laul ja tants eraldi võttes
on ju igati mõistlikult haaratavad tegevused, aga
katsuge need kõik samasse lavastusse kokku panna ... väljakutse missugune! Kardemoni elu ja toimetamisi elab laval läbi rohkearvuline seltskond
näitlejaid, kellest suur osa on meie publikule juba
tuttavad, kuid on ka neid, kes teevad oma lavadebüüdi. Anname endast parima, et autori loodud
soe ja helge muinasjutumaailm vaatajani tuua ja
et publik toreda elamuse saaks.
Kardemoni linna rahva ja röövlitega on võimalik kohtuda veel 23. ja 24. juulil ning 20. ja 21.
augustil. Algusaeg kell 14.00. Etendused ja Kanepi teatrisuvi tervikuna saavad teoks Eesti Kultuurkapitali ja kohaliku omaalgatuse programmi
lahkel kaasabil. Alle-Saija Teatritalu tegemiste ja
teiste Kanepi teatrisuve etenduste kohta leiab lisainfot teatritalu koduleheküljelt http://alle-saija.
wix.com/alle-saija ning meie Facebooki lehelt.
Ootame kõik koos pere ja sõpradega Alle-Saijale!
Kent Joosep
MTÜ Alle-Saija Teatritalu / Alle-Saija
Teatristuudio

Pühajõe käsitöölaat
Lõuna-Eestis on käsitöö väga hinnatud ja on palju meistreid, kes oskavad, tahavad ja suudavad oma kätega
midagi erilist valmis meisterdada. Sageli ei leia nad aga oma toodete õiget turgu. Siit tuligi idee korraldada
13.augustil Varesel üks vahva laat –
Pühajõe käsitöölaat.
Varese külalistemaja oli lahkelt valmis pakkuma meile laada korraldamiseks oma hoovi, kuhu
saavad nüüd Lõuna-Eesti käsitöölised tulla kokku
oma kaupa pakkuma. Korraldajad on valmis panustama kogu oma vaba aja ja energia laada õnnestumisse. Kuid ainult korraldajate innukusest ei
pruugi piisata.

Seetõttu ootame sinult, hea Kanepi valla elanik, pisikest panust. Kanepi kandis on kindlasti
palju osavaid käsitöölisi. Kui sa tead mõnda head
käsitöölist, kes valmistab oma kätega midagi omapärast, ilusat ja asjalikku, palun teavitada teda võimalusest tulla Pühajõe käsitöölaadale kauplema või
tutvusta teda meile. Müüjate registreerimine laadale on avatud (registreerimiseks saada kiri aadressile laat@kaabsoo.eu, külasta Pühajõe käsitöölaada
Facebooki lehte või helista telefonil 53968119).
Samuti ootame laadaga seoses kõikvõimalikke
soovitusi ja nõuandeid – mida me peaksime tegema, mida võiks jätta tegemata, millele tuleks tähelepanu pöörata jne. Iga soovitus on kuldaväärt.
Ja lõpetuseks, kõige suurem palve sulle, hea ka-

Tule 5.–7. augustil Otepääle
Baltimaade suurimale
triatlonifestivalile!
Eestisse on jõudnud kauaoodatud IRONMANi sarja triatlon.
Koos sellega on Otepääl ja Pühajärve ääres augusti alguses
suur spordipidu, kuhu on oodatud kõik huvilised ka Kanepi
kandist.
Festival algab heategevusjooksuga reedel, 5. augustil. Laupäevasel põhivõistlusel SiS IRONMAN 70.3 Otepää presented by Ferroline Group läbivad 20 riigist
pärit sportlased 1,9 km ujudes, 90 km jalgrattaga ja 21,1 km joostes. Selle võistluse jaoks treenib ka Tanel Padar, kes osaleb triatlonil ja annab kaasaelajatele samal
õhtul tasuta kontserdi.
Triatlonil selgitatakse Eesti meistrid ja iga vanuserühma 35 parimat pääsevad
selle distantsi maailmameistrivõistlustele.
Pühapäeval, 7. augustil on kavas lastevõistlused Grüne Fee IRONKIDS.
Samal päeval on ka rahvadistantsi triatlon, mis on jõukohane kõigile spordisõpradele.
On väga sümboolne ja pidulik, et rahvusvaheline triatlon toimub Otepää 900.
aasta pidustuste aastal ja 7. augustil on Otepääl ka suur käsitöömeistrite laat.
Tule tee sporti heategevusjooksul, osale triatlonil üksi või võistkonnaga või tee
kaasa lühidistantsil. Too ka lapsed sportima! Pealtvaatajatele on osalemine tasuta.
Lisaks vajame appi vabatahtlikke ja kaasaelajaid, sest ühiselt korraldame ja võõrustame selle suve suurt spordisündmust Otepääl ja Pühajärve ääres.
Ain-Alar Juhanson
võistluste direktor

nepilane. Tule ise kindlasti 13. augustil Varesele
(Sõmerpalu vald), veel parem kui võtad kaasa ka
sõbrad, tuttavad ja sugulased nii lähedalt kui kaugelt. Külastage üheskoos laata, veetke mõnusalt
aega, ostke ilusat lõunaeestimaist käsitööd ja suhelge müüjatega. Uskuge, käsitöölised ei hinda ainult seda, kui palju te ostate. Nende jaoks on äärmiselt väärtuslik ka see, kui te nendega suhtlete,
annate neile tagasisidet, uurite, kust nad tulevad,
kuidas nad oma tooteid valmistavad...
Proovime üheskoos korraldada ühe ilusa laada
ja panna aluse traditsioonile, mis aitaks tutvustada Lõuna-Eestis tegutsevaid toredaid ja asjalikke
käsitöölisi.
Reimo Ani

Kanepi segakoor Koitjärvel. Foto: Malle Urman

Imeline suvepäev
Koitjärvel

Rootsis, Göteborgi lähedal, Lygnerni järve kaldal asub imeline paigake Koitjärve.
See on koht, mille Rootsis elavad eestlased rajasid juba 1964. aastal
skaudilaagrite pidamise ja suviste kokkusaamiste tarvis. Nii toimuvad tänaseni Koitjärve suvepäevad, kuhu kutsutakse esinejaid ka Eestist. Sel
aastal olime külalisesinejatena kohal meie, Kanepi valla isetegevuslaste
esindajad: Kanepi Segakoor ja segarahvatantsurühm „Kanepi Kanged“.
Kutsujaks härra Rein Lepik, kes koos oma abikaasa Eviga ongi Koitjärve
asutajad ja edendajad. Nemad on seotud ka Euroopa Eestlaste Segakooriga, mille dirigendiks samuti nagu Kanepi Segakooril Kalev Lindal, keda
saamegi pidada oma sõpruse nurgakiviks.
Kui peale pikka reisi, mis algas Kanepist 9. juuni lõunal jõudsime 10.
juuni õhtuks Koitjärvele, ootasid meid ees maaliline ümbrus ja sedavõrd
südamlikud ja sõbralikud inimesed, et tundus nagu me oleksime juba
ammu tuttavad.
11. juuni hommik algas lippude heiskamisega, esmalt kerkis Kanepi
rahva laulmise saatel sini-must-valge ja siis Kanepi valla lipp meie oma
hümniga. Suvepäev algas lastele mõeldud võistlustega, osalejateks noorimad kohaliku eestlaste kogukonna liikmed, kes enamus ka eesti keeles
kõnelesid. Järgnes palvus Koitjärve kirikumäel, mille viis läbi praost Jaak
Reesalu.
Kell 13 toimus aktus, kus esinesid ühislauludega Götebori Eesti Segakoor ja Kanepi Segakoor. Laulsid ka Keeleklubi lastekoori lapsed (Keeleklubi viib edasi eesti keele oskust Rootsis elavate lastel). Seejärel toimus
jalgpallivõistlus noorte ja vanade suvepäevaliste vahel.
15.00 tervitasime suvepäevalisi oma tunniajalise kontserdiga, kuhu
olime põiminud erinevad laulud ja tantsud. Meie esinemisele elati südamest kaasa. Erilist elevust tekitasid võrokeelsed laulud. Kanepi vastu
tunti suurt huvi, enamus publikust ei olnud varem sellisest paigast Eestis
midagi kuulnud. Saime toreda võimaluse oma kodukanti tutvustada ja
killuke Kanepist jäi seeläbi kõigi kohalolnute südametesse. Tegevusi jätkus veel nii lastele kui täiskasvanutele. Suvepäeva lõpetuseks oli kohvikuõhtu ühislauludega ja pidu, mis kestis hommikuni.
12. juuni hommikul asutasime ennast tagasiteele, saime kaasa palju
kauneid mälestusi ja imelisi kohtumisi. Koitjärvel kohtasime väga erilisi inimesi, kes vaatamata kõigele on alles hoidnud eesti meele ja keele,
andnud selle edasi oma lastele ja lastelastele. Oleme neile kõige eest väga
tänulikud ja soovime, et Koitjärve suvepäevad kestaksid ikka edasi!
Meie kontsertreis oli tõesti eriline ja imeline, täis päikest ja rõõmu.
Eelkõige rõõmu olla eestlane, laulda oma laule, tantsida oma tantse ja
rääkida oma ilusat emakeelt toredate inimestega.
Täname toetajaid!
Eesti Kultuurkapital, Põlvamaa Ekspertgrupp, Kanepi Vallavalitsus,
AS Arke Lihatööstus.
Marju Jalas

MTÜ Kanepi
Kodupere Riias

Juunikuu esimesel laupäeval toimus MTÜ Kanepi Kodupere
poolt korraldatud reis Riiga. Reisi käigus tutvusime põgusalt
Riia linnaga, külastasime Riia Loomaaeda ning lisaks jõudsime üle vaadata ka Lido keskuse, kus tegevusi jätkus nii
suurtele kui väikestele.
Riia Loomaaia suurus on umbes 20 hektarit ning seal elab praegusel hetkel umbes 3000 looma 405-st erinevast liigist. Eriliseks tõmbenumbriks olid loomulikult kaelkirjakud, kelle üle lapsed väga suurt rõõmu tundsid, kuid loomulikult pakkusid huvi ka kaamelid, sebrad, ahvid,
kängurud ning erinevad linnuliigid. Lisaks sellele on loomaaias võimas
troopikamaja, kus saab näha suuremaid ja väiksemaid roomajaid, ämblikke, konnaliike ning igasuguseid putukaid ja satikaid.
Reis läks igati korda ning eriti toredaks tegid selle eelkõige osalejad ise,
keda oli üle ootuste palju. Saime kaasa palju rõõmsaid emotsioone ning
soovitusi taolisi väljasõite ka edaspidiselt korraldada.
Kanepi Kodupere tänab kõiki, kes meie reisil osalesid. Samuti täname Kanepi Vallavalitsust, kes meie reisi toetas ja pakkus kõigile tasuta
transpordi.
Järgmiste kohtumisteni!
Kristel Kõiv
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Kanepi, Kõlleste ja Valgjärve valla
sündmuste kalender juuli - august 2016

Suvi Kanepi koguduses

Toimumiskoht/
Korraldaja

Aeg

Sündmus

22.07 kell 12.00

Kagu-Eesti arvamusfestival

Eesti maanteemuuseumis

23.07 kell 14.00

T.Egner „Kardemoni linna rahvas ja röövlid“

Alle-Saija Teatritalu

23.07 kell 19.00

Soodoma külapäev Erastvere Külakeskuse
vabaõhulaval

Päri Selts/ Erastvere
Raamatukogu-Külakeskus

23.07 kell 11.00

Kanepi Streetball Kanepi gümnaasiumi
staadionil

Martin Luts

24.07 kell 14.00

T.Egner „Kardemoni linna rahvas ja röövlid“

Alle-Saija Teatritalu

30.07 kell 15.00

Kanepi linetantsupäev Jõksi laululaval

Kanepi Seltsimaja/ Kanepi
linetantsurühm

30.07 kell 20.00

Tantsuõhtu ansambliga 2Teed

Jõksi laululava

30.07 kell 12.00
Kell 21.00

Põlgaste küla laulu-ja mängupäev Põlgaste
laululava juures
Simman ansambliga Vanad sõbrad

Põlgaste RaamatukoguKülakeskus

6.08 kell 15.00

IV Tantsupäev „Tants teeb südame soojaks“

Kanepi Seltsimaja õuel

19.08 kell 19.00

Mustlasansambel „Maljarka“ kontsertetendus
„Khelesa, Romale!“

Alle-Saija Teatritalus

20.08 kell 14.00

T.Egner „Kardemoni linna rahvas ja röövlid“

Alle-Saija Teatritalu

21.08 kell 14.00

T.Egner „Kardemoni linna rahvas ja röövlid“

Alle-Saija Teatritalu

KANEPI VALD

31. juulil kell 10.30 kuldleeripüha jumalateenistus. Oodatud on leerilapsed 1966-st ja varasematest aastatest. Eelinfo: 9. oktoobril kell 10. 30 hõbeleeripüha - ootame leerilapsi 1991- st ja varasematest aastatest.
14. augustil kell 10.30 surnuaiapüha Kanepi- Mäe kalmistul.
15. juulil kell 19 kontsert “Kitarrihelinad”, mängib Priit
Peterson.
19. augustil kell 19 kontsert Tuulikki Jürjo orelil, mõtisklus Villu Jürjo.
28. augustil kell 18 kontsert “Suvehelid” (orel, oboe,
flööt, sopran)
14.- 21. augustil toimuvad Võru praostkonnas misjonipäevad. Nende raames Kanepi koguduses:
15. augustil kell 19 Põlgaste külakeskuses Iisraeli õhtuslaidid ja reisimeenutused.
17. augustil kell 12 Kanepi kiriku juurest palverännak
Sirvaste kabeli juurde.
20. augustil kell 17 Vaimulik laulupäev Instikurmu laululaval. Rohkem infot leiad www.heldetaevas.ee või helistades 5018593.
Pesutuba Kanepi alevikus on avatud soovijatele, vajadusel
on hea ette helistada tel 5018593.
Põlgaste Raamatukogu-külakeskuse
teated
Põlgaste Raamatukogu-külakeskuse puhkus on
01. - 14. august; 05. - 18.september 2016. a.

KÕLLESTE VALD
13.08

Kõlleste valla kodukandipäev, laat, võrride
kross, õhtul ansambel PS TROIKA

21.08

Ökofestivali perepäev

KIRBUTURG
Kanepis

VALGJÄRVE VALD
30.07 kell 20.00

Maaritsa külapäev

Maaritsa

20.08 kell 15.00

Lõõtsapidu ja Valgjärve kodukandipäev

Valgjärve külaplatsil

14. august kell 10.0015.00. Lisainfo telefonil 52 83 985

MÄLESTAME
Endel Vähi 21.07.1935-22.06.2016
Heino Küünal 04.06.1953-17.06.2016
Elviira Kudu 02.04.1938-31.05.2016
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Kanepi vallavalitsuse ja volikogu ajaleht
Toimetuse aadress:
Turu põik 1, Kanepi, 63101 Põlvamaa.
Toimetaja: Merike Luts

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

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

