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26.oktoobril toimub üleminek talveajale
Kanepi vald vallavanema pilgu läbi
Märkamatult on soojast suvest saanud
värviline sügis ja veel kiiremini on möödunud aasta kohalike omavalitsuste volikogude valimistest, kui valda asus juhtima uus vallavolikogu koosseis.
Minu suur lootus on, et praegune volikogu koosseis unustaks varasemad kemplused ja minna edasi ühtse jõuna ühise eesmärgi nimel. Meil kõigil on
omad head ja vead, oma mõtted ja soovid. Volikogu
istungid on kompromisside tegemise koht ja parim
lahendus selgub ühistest aruteludest. Vallavanemana
soovin omavahelist koostööd senisest veel rohkem
parandada ja seda mõlemapoolselt.
Oma töös pean vajalikuks, et Kanepi vallas oleks
piisavalt inimesi ja ettevõtjaid, töökohti, lastel oleks
koht kus õppida, oleks väärikad ja nõuetele vastavad
elamistingimused ja oleksid võimalused vaba aja veetmiseks. Meil on väga palju aktiivseid külasid ja inimesi, kelle tegevusi vallavalitsus hea meelega toetab.
Suurt rõõmu pakub Põlgaste küla areng, kuhu on
koondunud palju ettevõtlikke inimesi ja kuhu tuleb
senisest enam leida vahendeid, et see areng jätkuks.
Kuid meie väikese valla võimalused on piiratud ja
kõiki asju ei jõua teha ühe aastaga.
Vahest on ette heidetud, et valla elu stagneerub,
pole omavahelist koostööd ja midagi siin vallas ei toimu. Siinkohal julgen väita vastupidist ja kiita vallavalitsuse, valla allasutuste, külavanemate, aktiivsete
inimeste ning kultuuri- ja spordinõuniku tööd ja panust, kelle abiga on meie igapäevaelu palju mitmekesisem. Näiteks on informatsioon varasemast palju
kättesaadavam, käima on lükatud külade kõnnisari,
toimuvad regulaarsed joogatunnid ja regilaulu õhtud, toimusid heategevuskontserdid Kanepi Jaani kiriku toetuseks, toimus Kooraste triatlon, eakate suvepidu Põlgastes, Teeme Ära koristustalgud, kirbuturud
gümnaasiumi hoovis jne. Kanepi Seltsimajas jätkab
aktiivset tegevust Kanepi segakoor ja rahvatantsurühmad, aktiivsed on ka noortekeskuse noored. Tegevusi

Vallavanem Urmas Hallap. Foto: Merike Luts
on olnud eelpool nimetatust palju enam ja siinkohal
kutsun kõiki valla elanikke edasistest tegevustest osa
saama.
Viimase aastaga tehtud asjadest pean oluliseks, et
Kanepi alevikus ja Põlgastes on kvaliteetne joogivesi ja
nõuetekohane kanalisatsioon, Kanepi lasteaiaruumid
on korras ja soojad, Põlgaste kultuurimaja on saanud
nõuetekohased evakuatsioonitrepid, Soodoma külakeskus taastatud ja sisustatud ning lava saanud uue
katuse, Kanepi Gümnaasiumis on kaasaegsed arvutid,
Jõksi laululavale on tagatud elektriühendus, remonditud mõned sotsiaalkorterid ja Kanepi keskasulasse on
paigaldatud müügiletid kohaliku toodangu müügiks.
Järgnevate aastate jooksul soovime koostöös volikoguga kavandatavate projektide positiivse vastuse korral rekonstrueerida ja ehitada Kanepi alevikus Kooli, Hurmi, Paju ja Niidu
tänavate vee- ja kanalisatsioonitorustikud, rekonstrueerida Kanepi alevi reoveepuhasti, panna Kanepi Seltsimaja maaküttele, Jõksi järvele
rajada paadisilla ja paatide vettelaskmise koha,
rekonstrueerida Hurmi küla vee ringtoite, re-

konstrueerida Soodoma küla vee- ja kanalisatsioonitrassid, luua laste mänguväljakud Põlgastesse ja
Kanepisse, teha ettevalmistused Põlgaste pansionaadi laiendamiseks, võimalusel ehitada kergliiklustee
Põlgastesse bussijaama ja tankla ning Kanepi-Erastvere vahelisele lõigule. Lisaks soovime olla toeks
kirikule projektide ettevalmistamisel ja kivimüüri
taastamisel. Koostöös ettevõtjatega pean vajalikuks
Kanepi alevikku tankla ja kvaliteetse poe rajamist.
Kuna oleme Eesti mõistes ikkagi väike vald, kavandatavad tööd on suuremahulised ja kulukad, siis
pean oluliseks koostööd meie naabervaldadega, et teha suuri asju ühiselt. Tänane teistest oluliselt odavam
prügiveo hind on selle heaks näiteks. Oleme koostöös
naabritega plaaninud leida projektidele vahendeid ka
erinevatest struktuurifondidest. Ja loodetavasti saab
traditsiooniks septembri alguses Jõksi järve ääres toimunud Kanepi-, Valgjärve- ja Kõlleste valla ühine
spordipäev, mis näitab meie koostegemise tahet.
Soovin kõigile kaunist sügist ja jätkuvat koostööd!
Urmas Hallap
Kanepi vallavanem

Uus
kooliaasta

Kooliaasta on Kanepi Gümnaasiumis
rõõmsalt alanud ning kaugel pole enam
esimese veerandi lõpp. Iga uus õppeaasta erineb eelmistest ja samas on igast
eelmisest õppeaastast midagi alati uude
kaasa võtta.
Suvevaheajal pingutas töökas personal uue sügise
nimel. Nii valmis koolis peegelsaal, kus on hea tantsutunde läbi viia. See on lahendanud probleemi, kus
liikumistegevusi sai läbi viia ainult võimlas. Samuti
on kiitmist väärt see, et arvutiklass sai uued arvutid
ning olemasolevad leidsid rakendust aineklassides
eelkõige õpetajate kasutuses. Kaks klassiruumi said
projektorid, mille vajadus on tänapäeval nii ilmselge. Otsime veel võimalusi, kuidas õpikeskkonda parandada.
Kanepi Gümnaasiumis õpib tänavu 186 õpilast, nendest 17 alustasid esmakordselt kooliteed.
Õpetajate nimekirjas on 28 liiget. Teeme tööd selle nimel, et sujuks koostöö õpilase, lapsevanema ja
õpetajate vahel, sest ainult nii on loota parimaid tulemusi. Kevadised riigieksamid, mille tulemused Kanepi Gümnaasiumis olid väga head, näitavad, et ka
maakeskkonnas on võimalik edukas olla. Koolide
võrdlustabelis on Kanepi Gümnaasium ligi kahesaja
kooli seas 91. kohal ja see on maakonnas parim tulemus. Meie 2014. aasta 15st gümnaasiumi lõpetajast
11 jätkab õpinguid kõrghariduses, põhikooli lõpetanutest jätkavad 8 õpilast gümnaasiumis ning 6 kutsehariduses.

Fotokonkurss “ Meie inimesed”

Meie valla leht Kanepi Teataja tähistab detsembris
2014 ilmumise 15.aastapäeva. Sellele sündmusele
on pühendatud fotokonkurss „Meie inimesed“.
Konkurss kestab 20. oktoobrini 2014.
Žürii poolt välja valitud fotosid kasutame Kanepi valla
2015.a. kalendri illustreerimiseks. Parimatest fotodest seame
Kanepi Teataja sünnipäeva puhuks üles näituse. Peaauhinnaks
on Apollo kinkekaart väärtusega 50 EUR.
Ootame fotosid Kanepi vallas 15 aasta jooksul pildile jäänud
üritustest ja ettevõtmistest, oma pere tegemistest ja kodudest.
Eraldi arvestus toimub portreefotode kategoorias. Inimese
nägu on uskumatu meistriteos. Pildistada võib nii oma sõpru,
kolleege, pereliikmeid, naabritaati, st inimesi meie ümber.
Fotod märgusõnaga “Meie inimesed” palume saata e-posti aadressile kultuur@kanepi.ee või tuua skaneerimiseks valla
kultuurinõuniku kätte. Konkursile fotode esitamise viimane
tähtaeg on 20.oktoober 2014.

Kolme valla ühine spordipäev

6. septembril kogunesid Kanepi lähedale Jõksi
järve äärde Kanepi, Kõlleste ja Valgjärve valdade
spordiharrastajad, et veeta koos spordiga üks mõnus päev.
Sellega oli taaselustatud vana traditsioon, sest juba majandite ajal käidi koos üksteiselt mõõtu võtmas. Võistkonnad
olid 6-liikmelised, kus vähemalt 2 liiget pidid olema õrnemast soost. Kokku osales 8 võistkonda, nende seas nii valdade, külade kui ka kollektiivide esindusi. Võistkonnad rõhutasid võitlusvaimu ühtsust sarnase riietusega, näiteks särkide
või rättidega.
Ootusärevus oli suur ja kõik kibelesid võistlema. Kui võistkonnad registreeritud ja alagrupid loositud, pääsesid esimesed võistlejad kaaslaste ergutuste saatel rajale. Iga võistlusala
määrustepärast läbimist jälgisid kohtunikud, kes protokollisid ka tulemused. Õige pea hakkasid selguma alade võitjad.
Kuulijännis oli parim võistkond Ihamarulane (Kõlleste vald),
kaarikusõidus Valgjärve valla võistkond, paku veeretamises
võistkond Kanged (Kanepi), kotijooksus võistkond Kropa
(Kõlleste), granaadi täpsusviskes võistkond Kanged, köieveos
võistkond Kanepi nautijad (Kanepi) ja veepallis Kooraste küla võistkond (Kanepi).
Vallavanemate vahel toimunud murutraktorite võiduajamises oli osavaim Valgjärve vallapea Kaido Kõiv. Peale sportimist ei lastud kehal ja vaimul puhata, sest autasustamisel tuli
ju ka medalite järgi joosta. Võistkondade kokkuvõttes osutus
edukaimaks võistkonnaks ja rändkarika saajaks võistkond
Kanged (koosseisus Kaido Nõmmik, Monika Sulbi, Tiit
Rammul, Meeli Rammul, Inge Tamm, Sirje Salundi).
Päeva lõpetas vardas küpsetatud põrsa söömine ja jalakeerutamine Meelis Band saatel. Korraldajad tänavad eriauhindade väljapanijaid Arke Lihatööstust, Mesipuu talu, perearsti
Vaike Meesakut, Aire Hallapit. Kummardus peakohtunikele
Margus Nemvaltsile ja Maiken Keldule, Kanepi noortele ja
päeva moderaatorile Timo Penole. Lõppkokkuvõttes oli väga mõnus päev sportimiseks ja vormi hoidmiseks. Ootame
nüüd järgmisi kohtumisi juba Valgjärve vallas ning loodetavasti saavad järgmine kord selle aasta rekordid purustatud!
Ülar Kõrge

1. ja 12. klass 1.septembril 2014. Foto: Aino Mõttus
Võib-olla ei ole maal kõigile sobivaid erinevaid
võimalusi, kuid tasub teada, et ka linnas ei jookse võimalused lihtsalt sülle. On vajalik mõelda ja
teada, mida me tahame, mis on eesmärk ja kuidas on võimalik selleni jõuda. Püüame Kanepis
pakkuda õpilastele erinevaid huviringe, et laps
saaks mitmekesiselt aega veeta, erinevaid oskusi
arendada. Nii on huviringide plaanis järgmised
ringitunnid: laulukoorid, ansambel, rütmipillide orkester, showtantsuring, käsipall, etlusring,
kunstiring, arvutiring, jalgpall, spordiring. Raamatukogus toimuvad lugemisvahetunnid ja
meisterdamise õpitoad. Püüame palju võimaldada õppekäike, väljasõite, et õpitavat „näha

silmaga ja katsuda käega“. Nii osalesime Tartus
Teadlaste Öö festivalil, toimus väljasõit EmajõeSuursoo looduskeskusesse, ees ootab rabamatk,
kunsti ja keskkonnahariduse teemadel väljasõit
Tartusse. Samuti oleme kutsunud keemia, bioloogia õpitoad kooli. Tahame võimaldada oma
õpilastele parimat ning kooli pidaja toetab meid.
Kanepi kool on rõõmus, et Eestimaa õpib ja tänab
2014 raames pälvis Põlvamaa Aasta Klassiõpetaja tiitli meie kooli I klassi õpetaja Karin Buhvestov.
Soovin kõigile huvitavat kooliaastat ja oskust tarkust ära tunda!
Ilvi Suislepp
Kanepi Gümnaasiumi direktor

Köieveo võidukas võistkond. Foto: Maanus Hass
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Kokkuvõte
Kanepi
vallavolikogu
istungitest

Kanepi vallavolikogu istungid toimusid
12. augustil ja 23. septembril 2014.
Augustikuu istungil võeti vastu järgmised otsused:
1) Otsustati jätkata Kanepi aleviku mänguväljaku rajamise projektiga. Mänguväljaku rajamine on
planeeritud vallamaja kõrval asuvale kinnistule aadressiga Turu põik 1a.
2) Volikogu istungile kutsutud Põlva politseijaoskonna esindajad Tarmo Stokkeby ja Helmer
Hallik andsid ülevaate politsei struktuuris tehtavatest muudatustest ning politsei nägemusest valla
poolt kasutusele võetavatest võimalikest vahenditest avaliku korra kaitsmisel ja turvalisuse tõstmisel.
Volikogu tegi vallavalitsusele ettepaneku kaaluda
vallas avaliku korra tagamisel kaasata abipolitseinikena tegutsevaid vallakodanikke või valla haldusterritooriumil korrakaitseametniku ametikoha
loomist.
3) Otsustati müüa Kanepi vallale kuuluv kinnistu asukohaga Roosi tee 30b Põlgaste külas Kanepi
vald MTÜ Põlgaste Jahtkonnale hinnaga 600 eurot.
4) Otsustati taotleda Põlgaste-Hurmi tee munitsipaalomandisse.
5) Toimus Kanepi valla põhimääruse muutmise
eelnõu teine lugemine. Muudatusettepanekuid laekunud ei olnud. Otsustati vastu võtta määrus nr 17
„ Kanepi valla põhimääruse muutmine“ .
6) Arutati vallavalitsuse poolt juunikuu istungile
esitatud Põlgaste raamatukogu ja Põlgaste kultuurimaja tegevuse ümberkorraldamise Põlgaste raamatukogu-külakeskuseks ja Erastvere raamatukogu
tegevuse ümberkorraldamine Erastvere raamatukogu-külakeskuseks eelnõud. Volikogu hariduse-,
kultuuri- ja noorsookomisjoni esimees palus pikendada eelnõu menetlemise aega lisainformatsiooni
kogumiseks. Volikogu otsustas, et vallavalitsusel ja
hariduse-, kultuuri- ja noorsookomisjon esitavad
selge eelnõu septembri volikogu istungile.
7) Võeti vastu määrus nr 18 “Piirangud alkohoolse joogi või toidugruppi mittekuuluva joovet
tekitava aine tarbimisele”. Otsustati, et Kanepi vallavalitsusele jääb õigus anda üksikjuhtumitel välja
lubasid tarbida keelualadel toimuvatel ürituste alkoholi.
Kuulati Kanepi Gümnaasiumi direktori Ilvi
Suislepa ettekannet gümnaasiumi valmisolekust
uue õppeaasta alguseks.
Vallavanema infotunnis andis vallavanem Urmas Hallap ülevaate Kanepi valla ühisveevärgi ja
-kanalisatsiooni arendamise kavast aastateks 2014–
2026 ning lähenevast valla eelarvestrateegia kinnitamise tähtajast.
Septembri volikogu istungil võeti vastu järgmised otsused:
1) Arutati Kanepi kultuuriasutuste ümberkorraldamist. Istungile esitasid omapoolsed eelnõu vallavalitsus ja hariduse-, kultuuri- ja noorsookomisjon. Otsustati jätkata diskussiooni kõiki osapooli
rahuldava lahenduse leidmiseks.
2) Otsustati lubada Kanepi Lasteaiast, Kanepi
Gümnaasiumist ja Põlgaste Pansionaadist toidu
väljamüük. Toiduportsjoni hinnaks on 1.85 eurot.
3) Otsustati vee-ettevõtja tegevuspiirkondade
määramine. Kanepi vallas kokku seitse tegevuspiirkonda.
4) Otsustati võõrandada Kanepi alevikus A.
Weizenbergi 16 korter 4 hinnaga 612.82 eurot.
5) Otsustati tõsta ringijuhtide tasu 3,61 eurolt
5,15 eurole.
Kanepi Seltsmaja juhataja Marju Jalas andis ülevaate Kanepi kevadlaadast. Ettekandja selgitas laada korraldamise telgitaguseid, osalejate arvu ning
kulutuste suurust.
Finantsnõunik Ülle Kallas tutvustas Kanepi
valla eelarvestrateegiat aastateks 2015-2018. Majandusnõunik Ülar Kõrge tutvustas Kanepi valla
arengukava aastateks 2015-2018. Eelarvestrateegia ja arengukava on avalikul väljapanekul valla
kodulehel, raamatukogudes ja vallamajas 24.09.07.10.2014.
Vallavanema infotunnis andis vallavanem Urmas Hallap ülevaate valla vee-ja kanalisatsiooni teenuse pakkuja leidmiseks riigihanke korraldamise
vajadusest. Vallavanem tutvustas ka valla kodulehe kaasajastamiseks tehtud tegevusi ja kaubanduskeskuse-bensiinijaama rajamiseks vajamineva maa
munitsipaalomandisse taotlemise võimalusi.
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Kanepi vallasekretär
Katrin Slungin

Katrin on sündinud 12.04.1979 ja on pärit Valgamaalt, Tõlliste vallast.
Katrin on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli õigusteaduse erialal ja töötanud viimased 8 aastat Politsei-ja
Piirivalveametis erinevatel ametikohtadel. Kanepisse tuli Katrin Tallinnast, kus on elanud alates 2004.aastast.
Peres kasvab tütar Hanna Rahel, kes käib Kanepi Gümnaasiumi seitsmendas klassis. Katrin Slungin: „Kanepisse tulin, kuna tahtsin kodule lähemal olla ja õiget linnainimest minust pole ka. Vabal ajal meeldib mulle metsas
käia. Teen käsitööd, loen ja keedan seepi.“

Katrin Slungin. Foto: Merike Luts

Aeg peatub kivis
Tänavu suvel sai teoks üks suurem ettevõtmine ca 100 kultuuriloolise kalmu hauatähise pildistamine Mäe ja Ala kalmistul. „Kanepi Teatajas“ avaldatud üleskutsele vastasid
vabatahtlikena kaks tüdrukut – fotograafiahuviline Birgit Kaleva Kanepi Gümnaasiumi
XI klassist ja Tartu Miina Härma Gümnaasiumis samas klassis õppiv kanepilane Linda
Jalas.
Abi noorte pikaks kolmekuuliseks tööks andis Kanepi
Seltsimaja juhataja Marju Jalase vahendusel Kanepi Avatud Noortekeskus Õpilasmaleva raames. See töö jätkus
veel septembris, seega kulus kogu eeltööks kolm kuud.
Kaunis raske ülesanne oli leida üles kõik kultuuriloolise tähtsusega kalmud ja puhastada ka sammaldunud ja
raskestiloetavad hauasambad ning muuta nad pildil loetavaks. Birgitil tuli kannatlikult tegelda lisaks välitööle ka
fotode töötlusega arvutis.
Põhiliselt valiti juhendaja M. Hirvlaane poolt kogutud seniste kultuurilooliselt oluliste isikute andmete
seast Kanepi kihelkonna koolmeistrite, seltside ja ühingute juhtivtegelaste, Vabadussõja kangelaste, kiriku- ja
omavalitsustegelaste, kunstnike, teadlaste, koorijuhtide,
muusikategelaste, lasteaiajuhatajate jt. eluloolised andmed. Paraku kõiki kalme ei õnnestunudki leida, puu-

dulikuks jäid mõned eluloolised andmed. Kanepi Mäe
kalmistule valmistasid kvartaleid märgistavate tähtedega
tähised Kanepi Gümnaasiumi tööõpetuse õpetaja Urmas Kivirand koos Birgiti ja Lindaga, need paigaldas
plaani järgi kalmistutöötaja Margus Veskemaa. Tüdrukud olid visad ja said oma tööga hästi hakkama. Oma
kodupaiga heaks tehtav vabatahtlike töö ei lõpe mälupulgale salvestatud kultuurivara üleandmisega järgmistele vabatahtlikele – Erle Pärgmäele ja Mari Rüütlile, kes
samuti missioonitundest teevad sellest kogumist Kanepi
kalmistute veebilehe.
See omaalgatuslik projekt muudab kõigile huvitatutele
kättesaadavaks meie Kanepi kultuurilooga seotud oluliste
isikute viimased puhkepaigad ja aitab väärtustada meie
kodupaiga Kanepi kultuurilugu.
Tänukummardus kõigile selle vabatahtlike projekti innukatele tegijatele, paljude inimeste abile, kaasamõtlemisele ja toetusele, Kanepi Avatud Noortekeskusele, Kanepi
Seltsimajale ja Kanepi Gümnaasiumile.
Kanepi kalmistute veebilehte tahame tutvustada kõigile Kanepi ja ümbruskonna inimestele hingedepäeval 2.
novembril kell 13 Kanepi seltsimajas. Kõik huvitatud
on lahkelt palutud!
Milvi Hirvlaane
Kanepis, 28. septembril 2014

Vabatahtlikud Birgit Kaleva ja Linda
Jalas. Foto: erakogu.

Aksel Marga hauatähiselt: „Tõotan ustavaks jääda“
20. septembril sängitati Kanepi Mäe kalmistule vanemate ja vendade juurde Rootsis
101 aastasena surnud tuntud ajakirjaniku ja
riigimehe Aksel Marga (*Otsa talus Karaskis
20.06.1913 † Uppsalas 17.06.2014) põrm.
Täitus kahe venna soov jäädvustada nende mälestus pärast 70 aastast lahusolu pere rüppe kodupaiga kalmistul.
Heinrich Margale, viimasele eesti Vabariigi eksiilvalitsuse
peaministrile presidendi ülesannetes ja ta abikaasale on see
hauatähis kenotaafina Kanepis ainus. Uuel hauatähisel on

neli nime: Heinrich Mark (*Otsa talus Karaskis 1.10.1911
† Stockholmis 2.08.2004) ja tema abikaasa Alice, Aksel
Mark ja tema abikaasa anu. „Tõotan ustavaks jääda!“ oli
vendade Heinrichi ja Akseli kogu elu kreedo, südamest tulevad tõotussõnad Eesti Vabariigi eksiilvalitsuse ametivandest.
Mäe kalmistul peatee äärsel ümberkujundatud Markade
kalmul oleval hauasambal on viis nime: MARK August,
Anna, Adolf, Elsbet, Albert ja tekst: “Kuigi koduaias kohtuvad rajad, mälestus teist on jääv“. Vanem vend Adolf suri
1947 Norilski sunnitöölaagris, Albert tapeti okupatsiooni-

Kartul, kartul, kallis kartul
Kas mäletate veel neid lõputuna näivaid
kolhoosi kartulipõlde, neid nädalatepikkusi
küürutamisi masina taga, mil enne magamajäämist valendasid silme ees aina kartulid?
Koolilastel oli igal sügisel paar nädalat “ austav võimalus“ kodukolhoosi aidata ja kindlasti oli linatööde
kõrval ette nähtud kartulivõtmine. Alates neljandast
klassist kuni lõpuklassi õpilasteni välja. Ikka oma korvide ja söögipoolisega nagu mõisaajalgi. Pärastpoole toimetati põllule piimakardadega suppi ja see oli juba väga
kõva sõna.
Mingit erilist peenutsemist töökorralduses ei olnud. Hommikul sõitis kolhoosi veoauto kohale ja lapsi pandi autokasti nii palju, kui vähegi mahtus. Turvavöö asemel olid head vanemate kooliõdede käed.
Loomulikult ei olnud sõidukiirused need, mis praegu. Kui juba kuuskümmend „oli sees“, tähendas see
kihutamist.
Tööpäev kestis umbes kella kaheni. Lõpp kujunes
küllaltki vaevaliseks, sest rabati kõvasti. Loomulikult
mingit tasu töö eest lapsed ei saanud, hilisematel aastatel vist poetati mõned kopikad.
Meenub üks üsna kentsakas aeg, mil kogu Nõuko-

Enam peale ei mahu- võib sõita!
Foto: Kooli muuseum.

Supp jõudis põllule. Foto: Kooli muuseum.

võimude poolt 1944. Sellel matuseplatsil on sümboolselt
kirjas ühe perekonna saatus – mis juhtus kodumaale jäänud
kahe vanema vennaga nõukogude okupatsiooni ajal ja milline oli kodumaalt põgenenud kahe noorema venna saatus,
mis väljendus mitte ainult eluea pikkuses vaid ka tegutsemise võimalustes tööks ja võitluseks Eesti vabaduse eest teiste vahenditega. See sündmus oli Kanepi kultuuriloo jaoks
kahe suurmehe sümboolne kojutulek.
Milvi Hirvlaane
Kanepis, 28.09.2014

gudemaa pakkus oma vennalikku abi võitlevale Kuubale. Need olid kuuekümnendad aastad. Seekord oli eriti
peenike töö. Õpilased istusid kuhja juures, lapike käes,
ja nühkisid kartuleid mullast puhtaks. Seda tehti väga
suure usinusega, sest järelvaataja oli ka olemas. Siis pandi mugulad kenasti kasti, täpselt mõõdu järgi, et saadetis Fidel Gastro riiki jõuaks. Tähte Tagel meenutab
muigamisi, et nemad pinginaaber Meediga olid saanud
oma päevatöö eest ainult viis kopikat, sest püüdsid töötada äärmise põhjalikkusega ja täidetud kaste kogunes
vähe, pealegi olid nad kõige nooremad.
Aastad läksid ja siis saime teada, et meie kallis töö
ja vaev oli puha luhta läinud: kartulitele oli suur nühkimine mõjunud nii, et kogu last pööras mädanema.
Aga nendeski töödes ja ajas oli omamoodi võlu: kaunis sügisene loodus, lõkketule suitsu lõhn, küpsetatud
kartulite maitse suus, omavahelised naljad- see on kordumatu.
Lisaks augustikuu Kanepi Teataja juurde: selgus,
et Mõntsi meeste pildil üks mees esimeses reas, kelle
nime me siis ei teadnud, on Jalajas. Ja pilt on tehtud
hoopis aprillis.
Külli Pettai

Tule kauplema!
Kanepi alevikus on kauba pakkujad seni oma kaupa pakkunud kiriku esisel
parkimisplatsil.
Kuna selline tegevus ei ole liiklusohutuse seisukohalt kõige parem lahendus, kehtestas vallavalitsus
01.07.2014 jõustunud määrusega tänavakaubanduse ala Kanepi alevikus. Tänavakaubanduse alaks
on määratud Vabadussõja pargi kiriku poolne serv.
Tänaseks päevaks on määrusega kinnitatud alale

paigaldatud kaks müügikioskit. Müüma on oodatud kõik, kellel pakkuda aia-, põllu- ja metsasaaduseid, käsitööesemeid või muud huvitavat.
Kooskõlas kaubandustegevuse seadusega ei ole
tänavakaubanduse korras lubatud müüa tegevusluba nõudvaid kaupu, kataloogi alusel müüdavaid
kaupu, audio- ja videosalvestuseks mõeldud vahendeid, arvutiprogramme, kasutatud tööstuskaupu
ning loomi ja istikuid.

Müügikioskid kujundas Epp Margna, teostas Kaupo Kahar. Foto: Merike Luts
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Kanepi Gümnaasiumi
koostöö Tartu Ülikooliga
11. septembril külastasid meie kooli
Tartu Ülikooli rektor Volli Kalm ja sama ülikooli geograafiaprofessor Rein
Ahas.
Kohtumisest võtsid osa gümnasistid, õpetajad,
valla volikogu ja vallavalitsuse esindajad ning kohalikud ettevõtjad. Kokkusaamisel sai räägitud
erinevatest koostöövõimalustest TÜ ja Kanepi
Gümnaasiumi vahel. R. Ahas kutsus meid tutvuma TÜ geograafiaosakonnaga ning kogu Vanemuise tänava Loodusteaduste majaga.
26. septembril oli hea võimalus sõita 36 meie
kooli 8.- 12. klassi loodusteadustest huvitatud
õpilase ja 4 õpetajaga Tartusse Teadlaste Ööle.
Tartus toimus palju üritusi üle linna. Geograafiaprofessor Rein Ahas kutsus huvilisi Vilde kohvikusse oma loengule “Kas mobiiltelefon teeb
mobiilsemaks?”. Seejärel läksime Vanemuise 46
majja tutvuma geograafiaosakonnaga. Toimusid
aktiivõppe töötoad, kus näidati nutitelefoni kasutusvõimalusi, andmekogumisvõimalusi kaugseire droonhelikopteriga ning näidati kaasaegset
tehnikat maade mõõtmiseks ja kaardistamiseks.
Meie õpilased osalesid ka Tartu Tervishoiu
Kõrgkooli töötubades, said jälgida huvitavaid
keemiakatseid nii Chemicumis sees kui majast

Klassid-riigid rongkäigus. Foto: Aino Mõttus

Droonhelikopterit uudistamas. Foto: Eda Tarend
väljas (ohutuse mõttes). Eksperimentaalpsühholoogialabor tutvustas tajuillusioone. Kahjuks ei
jõudnud me tutvuma Physicumiga - aega jäi väheks. Teadlaste Ööl said õpilased näha õppimistingimusi Tartu Ülikoolis ning Tartu Tervishoiu
Kõrgkoolis ning teadlaste tööd läbi praktiliste

näidete. Ettevõtmine oli nii loodusainete populariseerimiseks kui ka koostöö arendamiseks
Tartu Ülikooli ja Kanepi Gümnaasiumi vahel.
Õpilased ja kaasasolnud õpetajad on nähtuga
väga rahul!
Eda Tarend

See rõõm on elust endast
Nelja aasta eest alustati Põlgaste klubi ’Elulõng’ eestvedamisel Kanepi valla eakate suvise laulu-ja tantsupäeva
pidamist. Kui üks sündmus on hästi planeeritud ja korraldatud, jätkub
seal osalejaid nii esinejate kui ka publiku näol, ning see muutub traditsiooniliseks.
Eelmisel suvel oli pidu Kanepis, sel suvel toimus juba kolmas Kanepi valla eakate tantsu -ja
laulupäev taas Põlgaste laululaval. Suvi kinkis
päikselise ilma, korraldajad olid kokku pannud
meeleoluka esinemisprogrammi. Peo avas klubi „
Elulõng“ esinaine Helju Telling, tervitussõnad ütles Kanepi vallavanem Urmas Hallap. Üles astusid
Kanepi valla eakate kollektiivid, Põlgaste naisansambel „Vannamuudu“, Kanepi eakate ansambel
„Kanarbik“, külalisena eakate ansambel Lahedalt.
Lisaks ansamblitele tõi vaheldust muheda olekuga laulumees Rein Kiinvald. Tantsukollektiividest
esinesid Põlgaste memmede tantsurühm „Kullerkupp“, Kanepi memmede tantsurühm „Vunkratas“ ja tantsurühm „Päripidi“. Möödunud suurelt
tantsupeolt tõi Põlgastesse oma „puudutuse“ segarahvatantsurühm Kanepi Kanged. Särtsakalt
juhtis päeva Asta Puru.
Pidu kulges hoogsalt vaatamata väga kuuma-

Kanepi valla eakate pidu Põlgastes. Foto: Kristel Kuslap
le ilmale, publik oli rohkearvuline. Peorõõmust
osa saama oli lisaks Kanepi valla rahvale tulnud
ka külalisi Võrust, Põlvast, Räpinast ja mujalt.
Prouad Räpinast leidsid, et selline pidu väärib
järgimist ka nende kodukohas ja kiitsid tublisid
eestvedajaid. Kontserti lõpus lauldi ühislauluna
„Homme on parem“. Helju Telling tänas kõiki
esinejaid ja abilisi peo korraldamisel. Osalejatele
pakuti maitsvat suppi, kohal oli puhvet. Õhtu jät-

kus ansambli „Seelikukütid“ esinemise saatel pea
südaööni. Lisaks eakamale publikule tuli kohale
ka palju noori tantsuhuvilisi. See kaunis suvepäev
jääb kõigi osalejate südant soojendama pikaks
ajaks, annab jõudu ja energiat. Kindlasti toimub
eakate suvepidu ka järgmisel aastal. Palju jõudu
ja tervist kõigile korraldajatele, eriline tänu Helju
Tellingule ja Asta Purule.
Marju Jalas

Kuidas suvel Alle-Saijal teatrit tehti
ja mis edasi saab

…Laupäev, 23. august Alle-Saija
Teatritalus. Pingiridadele on kogunenud üle 160 inimese, nende seas ka
seltskond andekaid teatritegijaid ja
dramaturge Tartust.
„Asenaine“ positiivne tagasiside: kõrvu paitavalt ja naerukurdusid tekitavalt mõjub kogenud teatriinimeste Janno Puusepa, Rein Annuki
ja Tess Pauskari kiitus tugevale ja ühtlaselt heatasemelisele trupile, kandvate osatäitmiste professionaalsusele, lavastuse hoogsale tempole, terviklikkusele ja nüansirohkusele. Ei jäeta mainimata
ka pupsuvat bensiinilõhnalist nostalgiat tekitavat
automobiili “Latva 007“ ning leiliaurust vihisevat saunakerist laval. Tubli töö! Tugevate tegijate
kiitus ei jäta meid külmaks. Tunneme, et teeme
õiget asja!
Teatrisuvi on seljataha jäänud, aeg on kokkuvõtteid teha ja uusi plaane pidada. Esiteks, lükkasime hoo sisse Alle-Saija talukohale, kuhu valmis korralik vabaõhu mänguplats. Uue siselava
ehitamise projektile on toetust taotletud kohaliku
omaalgatuse programmist ning plaanis on siselava valmis saada järgmise aasta suveks. Teiseks sai

pandud alus Kanepi suure teatrisuve traditsioonile. Teatrisuve käigus toimus 13 etendust, mida
külastas kokku ligi 850
inimest. Lavastuse “Asenaine“ 7 etendust käis
vaatamas kokku 646 inimest. Oleme vaid väheste kuudega mõistnud, et
Alle-Saija Teatritalu va- Ülle Sillamäe ja Karl Kevin Keldu „Asenaises“.
jatakse ning meie panust Foto: erakogu
hinnatakse ümbruskonnas
kõrgelt. Aitäh teile, head sõbrad ja toetajad!
misest ja leidmisest ning kaasa teeb suurem osa
Suvelavastuse baasilt tegutseb teatritalu juures Alle-Saija Teatristuudio trupist. Esietendus on 28.
Alle-Saija Teatristuudio, kuhu kuuluvad ka pal- novembril Kanepi Seltsimajas.
jud varasema Kanepi harrastusteatri näitlejad.
Jõuludeks valmib Ingrid Ulsti seatud ja lavastaTeatristuudios on hetkel töös 3 lavastust.
tud kogu trupi kontsert-etendus “Minu jõulud“.
Sel hooajal oleme Alle-Saija Teatristuudiosse Teatristuudios töös J.Puusepa tragikomöödia
lavastama kutsunud varem Tartu Vilde Teatris, “Leselised“ ettevalmistamine, lavastajaks Ingrid
Teatris NORA ja Pajusi Teatris lavastanud Tarmo Ulst.
Kruusi, kelle käe all valmib J.B.Priestley näidendi
Kultuuriküllast kuldse sügise algust!
“Nad tulid linna“ lavaletoomine. See on täispikk
Ingrid Ulst ja Aivo Kikerman
Alle-Saija Teatritalu
lavalugu ühiskondlike ideaalide otsimisest, kaota-

Kanepi Gümnaasiumis
toimus teist korda
kooli sügisolümpia

24.septembril toimunud Kanepi kooli olümpiamängudel
esindasid klassid erinevaid Euroopa riike: Eesti, Soome,
Kreeka, Itaalia, Saksamaa, Holland, Hispaania, Taani, Norra, Ukraina, Prantsusmaa.
Nagu kombeks alustati üritust rongkäiguga koolimaja eest, mis kujunes ka
tänavu väga edukaks. Kõndisime läbi aleviku ja näitasime rahvale kui vinged
me kõik välja nägime. Kellel olid lipud näo peale joonistatud, kes aga istusid
klassivendadel kukil või üritasid mingil muul moel silma jääda. Igal klassil oli
valmistatud riigi nimega silt.
Staadionile jõudes kuulutas kooli direktor Ilvi Suislepp olümpia avatuks.
Olümpiatule süütasid kooli parimad naissportlased abituriendid Viivian Veski
ja Deivi Koppel. Alo Pullmann 12.klassist luges ette olümpiavande, tema järel tõotas igaüks võistelda tõeliselt sportlikus vaimus oma võistkonna auks ja
spordi kuulsuseks.
Avatseremoonia läbi, asuti võistlusalasid läbima. Võisteldi kolmes vanuseastmes 1.-3. klass, 4.-6. klass ja 7.-12. klass. Alasid oli kokku 11: topispalli heide,
köievedu, suusatamine, kaarikusõit, kotisjooks, palli täpsusvisked, naelte pakku löömine, õngitsemine, 300 m jooks ja uuendusena pakkude ja rehvide veeretamine ning mölkky. Viimane kujunes ka kõige huvitavamaks. Kõik klassid
said tubli osalemise eest auhinnaks kringli.
Suured tänud neile, kes üritust korraldasid ja kes vähegi abiks olid! Kõik õnnestus ja oli väga tore, suutsime isegi ilmataadiga kokkuleppele saada, et päike
paistaks. Jääme ootama Kanepi Gümnaasiumi kolmandat kooli sügisolümpiat!
MARISCALLE KÕRVEL,
Kanepi Gümnaasiumi
Õpilasesinduse president
11.klass

Viini õppetund

Tuulike Mölder: „Mind oli painanud juba pikemat aega Jaan
Unduski näitemäng “Good-bye, Vienna!”. Loomulikult andsin
endale aru, et see on üsna” krõbe” suutäis. Aga väga isuäratav ja iga päevaga muutus see järjest isuäratavamaks.“
Miks “õppetund”? Sellepärast, et etenduse lavastamine pani mind tõeliselt
proovile ning olen kõigi nende õppetundide eest äärmiselt tänulik ja õnnelik.
Selle loo tekst on äärmiselt mitmekihiline, intrigeeriv, kaasakiskuv, sümbolistlik, lõbus, ärritav, kohati lausa sündsusetu. Tundubki, et kõik meie umber
on mäng: autor mängib minu kui lugeja ja lavastajaga, tekst mängib lavastaja,
näitleja ja publikuga. Õppetunniks oli olulise leidmine, enesesse vaatamine,
tervikpildi nägemine.
Tänan lavastuse kunstnik- konsultanti Riina Vanhaneni, kes oli abiks nii
põneva lava- ja kostüümikujunduse kui ka kogu lavastamise juures. Riina õpetas, kuidas väga lihtsate vahenditega on võimalik lavale juurde anda sügavust,
avarust, pidulikkust.
Tänan oma truppi. Eriti kaht noort peategelast Annika Tammet (Gertrud)
ja Rene Tammlehte, kes lisaks meeletu hulga teksti ära õppimist, suutsid seda
lugu ka väga nauditavalt MÄNGIDA. Annika ja Renega kohtusin Eesti Näitejuhtide Teatritrupis, kus ma aeg-ajalt oma kogemusi täiendamas käin ning kuhu nemad juba mitu aastat varem tänu oma vanematele olid sattunud. Imetlen
väga ka Meelis Vahtramäed, Hennu Krukovit ja Kent Joosepit, kes pingelise
prooviaja üle elasid ja meiega koos laval endast kõik andsid. Õpetasite mulle,
kui oluline on üksteise toetamine ning vajalikul hetkel olemas olemine- kui
tahta, saab kõigega hakkama.
Suur tänu Kanepi Seltsimajale ja Hele Türnale, kes meid truult ikka proovi
ootas ja majja laskis. Hele on olnud alati ka meie testpublikuks- aitäh! Tänusõnad Mesipuu talule, mõned meie proovid toimusid ka seal, Hennu Krukov
meisterdas valmis meie lavakonstruktsiooni. Hener Hoop- aitäh, et tegid helikujunduse ja olid heli- ja valgustehnikuks. Saverna Hooldekodu tänan ratastooli laenamise eest.
Tänan rahvast, kes tuli seda lugu vaatama! Kellele üllatuslik, kellele ehmatav,
kellele “nagu rusikas silmaauku“. Olen tänulik kõigi asjalike soovituste, märkuste, tähelepanekute eest.
Prooviperioodi, professionaalset teatrikunstnikku abiks ning lavakujunduse ehitamist toetas Eesti Kultuurkapitali Põlvamaa ekspertgrupp, Näitekunsti
sihtkapital ja Rahvakunsti sihtkapital.
Olen õnnelik, et aitasite mul saada targemaks!
Teie Tuulike Mölder

Kanepi Teataja

4

Cargobus avab pakipunktid

I Kooraste rahvatriatlonist võttis osa kokku
80 triatlonisõpra!
Eesti Vabariigi taasiseseisvumispäeva auks
toimus 20. augustil Põlvamaal I Kooraste
rahvatriatlon, millest võttis osa kokku 80
triatlonisõpra!
Osalesid erinevas eas ja erineva ettevalmistusega triatlonisõbrad, kes sõitsid Koorastesse kohale Tallinnast, Tartust, Keilast, Võrust ja mujalt Eestist. Korraldajate suureks rõõmuks oli Kanepi valla elanike esindatus üritusest
ütlemata suur!
Maalilise Kooraste Suurjärve ääres toimunud triatlonivõistluse I start anti kõige noorematele triatleetidele, kellel
tuli läbida 150 m ujudes, 4 km rattaga kruusateedel sõites
ja 1 km kruusateel joostes. I Kooraste rahvatriatloni esimeseks finišijoone ületajaks osutus Ander Markus Kroon!
Kokku lõpetas esimese stardi 14 osalejat, kelle seas oli ka
vabaklassi esindajana Meie Liigume sarja eestvedaja Kristo Ausmees. Võistluse II start anti harrastajatele ja võistkondadele. Individuaalvõistlejatele pakkusid konkurentsi kokku 11 võistkonda. Parimaks individuaalvõistlejaks
meeste arvestuses osutus vanameister Aivar Veri ja naiste
arvestuses tema tütar Kairit Veri.
Emotsiooniderohke triatlonipäeva lõpetas autasustamine, millele järgnes otse loomulikult Eestile omane paduvihm. I Kooraste rahvatriatoni korraldasid Kooraste Külaselts, Kanepi Vallavalitsus ja Meie Liigume.
Läbiviimist toetasid Eesti Kultuurkapitali Põlvamaa Ekspertgrupp ja Põlvamaa Spordiliit.
Siim Ausmees
Meie Liigume
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Cargobus avab pakipunktid, et vastata järjest kasvavale huvile ning vajadusele Cargobusi pakkide kullerteenuse vastu.
Tänu alanud koostöödele on nüüd võimalus saadetisi kätte saada ning
teele panna ka pakipunktidest. Pakipunktid on alternatiiviks ukseni kullerteenusele, mida seni on kasutanud põhiliselt ärikliendid. Cargobusiga on
võimalik pakke saada või neid saata nii Eestis, Baltikumis kui ka Euroopas.
Eesti kõige kiirem Cargobus Express pakiteenus toimib ühest esindusest
teise esindusse saates. Pakipunkti külastab kuller enamasti kord tööpäeva
jooksul. Pakkide pealekorjest alates jõuavad pakid suuremate linnade esindustesse kohale 2-6 tunni jooksul, mujale Eestisse 24 tunni jooksul ning
eriti kaugetesse piirkondadesse kuni 48 tunni jooksul. Kuni 30-kilose saadetise saatmine kas Cargobus esindusse või teise pakipunkti Eestis maksab
6 eurot (5.-+käibemaks), kuni 50-kilone 9 eurot (7,50 + käibemaks) ja
kuni 100-kilone 15 eurot (12,50 + käibemaks). Saadetis võib koosneda
mitmest pakist ning kõik Cargobusiga saadetavad pakid on kindlustatud.

Kaks vintsket tädi. Foto: erakogu
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Aigi ja Sirje Salundi
lähevad kohe ujuVõistkond Keldu.
ma. Foto: erakogu
Foto: erakogu

Kutse Tartu Tervishoiu Kõrgkooli
Tartu Tervishoiu Kõrgkool tähistab tänavu sügisel oma 203. sünnipäeva. Kõrgkoolis on võimalik õppida seitsmel erineval õppekaval, millel
saab omandada rakenduskõrghariduse ja kahel keskhariduse baasil
kutseõppe-erialal.
22. oktoobril kell 10-14 on kõik oodatud avatud uste päevale, et tutvuda
kõrgkooli ja siinsete õppimisvõimalustega. Huvilised saavad osaleda loengutes,
seminarides ja praktikumides ning seeläbi saada parem ettekujutus õpetatavatest õppekavadest ja õppehoonest endast:
• Kell 10–14 toimub õppekavade minimess, kus üliõpilased vastavad kõikidele
küsimustele ja räägivad, miks Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis on hea õppida.
• Kell 10, 11 ja 12 algavad majatuurid. Näidatakse õppehoonet ja räägitakse lühidalt õppekavadest.

Kas Sina juba osaled mõnes NOORTEKESKUSE
huviringis?
Kui veel mitte, siis tule registreeri end julgesti!
Kui tekkis küsimusi või soovid osaleda, siis võta julgesti ühendust ringijuhendaja või Erlega.
Info: www.kanepiank.ee; www.facebook.com/KanepiANK; 57418850
NB! Lapsevanem või noor, kui sul on soov vabatahtlikuna jagada oma oskusi
või teadmisi noortega (viia läbi töötuba, huviringi, tutvustada oma ametit või hobi jne), siis võta meiega ühendust!

• Kell 10–14 on kõikide loengute, praktikumide ja seminaride uksed avatud –
kõik, kes soovivad, saavad sisse astuda, kuulata ja osaleda. Kõrgkool pakub ka
võimalust tulla töö- või tudengivarjuks nii õppehoonesse kui ka haiglatesse. Töövarjuna on võimalik saata nii õppejõudu või üliõpilast terve päeva jooksul. Ka
haiglates saab töövarjuna veeta kogu päeva, et näha kuidas toimub töö erinevates osakondades ja valdkondades: õe, ämmaemanda, füsioterapeudi, radioloogiatehniku, bioanalüütiku või hooldajana. Kui on soovi tulla töö-või tudengivarjuks, siis võtta ühendust: ruthpihle@nooruse.ee, tel: 7370207. Avatud uste info ja
täpne ajakava on saadaval www.nooruse.ee/avatuduksed
Kohtumiseni,
Triin Kasesalu, radioloogiatehniku õppekava õppejõud,
Kanepi Gümnaasiumi vilistlane

Huviring
Rahvatants

Aeg
E 16.00-18.00

Kitarriring (bändiring) T 15.30-17.30
Showtants
Loovusring
Draamastuudio
Noorteaktiiv

K 16.30-17.30
N 16.30-17.30
T 15.00-17.00
K 16.00-19.00
R 14.00-16.00
Kokkuleppel

Koht
seltsimaja
noortekeskus
koolimaja
noortekeskus
Soodoma
noortetuba
seltsimaja
noortekeskus

Juhendaja
Mari Rüütli
Alo Pullmann
Rein Kiinvald
Mariscalle
Kõrvel

Kanepi valla eakate Päevakeskuse kokkusaamised
Kanepi Seltsimajas:
• 21. oktoobril kell 9.00
• 18. novembril kell 9.00
• 09. detsembril kell 9.00
Info: Hele-Mall Türna
5656 2959

Inglise keele kursused
täiskasvanutele
Esimene kokkusaamine koolimajas
pühapäeval, 2.novembril
algajad kell 15.00
edasijõudnud 17.30
info tel 5206690 või
kanepi210@gmail.com

Sündinud lapsed
Kennet Serpov Põlgaste küla
Maria-Liisa Paap Põlgaste küla
Marta Silva Kaljula Põlgaste küla
Liise Parveots Kaagvere küla
Robin Mäeuibo Soodoma küla

Õnnitleme vanemaid!

Sirje LoodusTimmi
Marju Jalas
Erle Pärgmäe

Kanepi valla sündmuste kalender oktoober-detsember 2014
Aeg

Sündmus

kuni 24.oktoober
16.10.-31.10
10.10-31.10
17.10 kell 21.00
20.10 kell 16.00-20.00
22.10
24.10 kell 19.00
25.10
29.10 kell 12.00
31.10
November-detsember
02.11
06.11 kell 17.00
07.11 kell 20.00
07.11
28.11 kell 19.00
30.11
04.12 kell 17.00
10.12 kell 18.00
13.12 kell 17.00
14.12
20.12

Toimumiskoht/korraldaja

Oktoober
Riigiarhiivi näitus „KIRJU ÜHEST SAJANDIST“.
Väljapanek Oscar Wilde loomingust (160 aastat kirjaniku sünnist)
Näitus “Laulan oma eesti laulu” 150 aastat Anna Haava sünnist
Hooaja avapidu, ansambel DOLORES
Noorte tegevustuba Soodomal
Põlvamaa IX maaraamatukoguhoidja päev
Karaokeõhtu, õhtujuht Alar Aardevälja
“ 24 tundi rahvamajas” Mälumängu hooaja esimene turniir, toiduklubi,
sügisandide näitus ja palju muud
Eakate päev
Halloweeni karneval tuleteater
November
Näitus “Pildirindel” ehk Teise maailmasõja aegsed naljad
Hingedepäeva teeõhtu
Kanepi valla külade kõnnisarja VI etapp
Isetegevuslaste tänuõhtu “Su nägu paistu tuttav”
Isadepäeva tähistamine
J.B.Priestley “Nad tulid linna” Alle Saija teatritalu esietendus
Esimese advendi tähistamine
Detsember
Kanepi valla külade kõnnisarja VII etapp
Kanepi valla külade kõnnisarja pidulik lõpetamine
Alle-Saija Teatristuudio jõulupidu ja kontsert-lavastus “Minu jõulud” (Esietendus)
Jõululaat koos isetegevuslaste esinemistega
Kanepi valla eakate jõulupidu ja kontsert-lavastus “Minu jõulud”

Kanepi
Teataja

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

Kanepi vallamaja
Kanepi raamatukogu
Kanepi raamatukogu
Põlgaste kultuurimaja
Soodoma külakeskus, Kanepi ANK
Põlgaste kultuurimaja
Soodoma külakeskus

Kõnnisarja IV etapp Jõksis. Foto: Ülle Kallas

Kanepi Seltsimaja
Põlgaste kultuurimaja
Kanepi ANK, Kanepi Seltsimaja
Kanepi vallamaja
Kanepi Seltsimaja
Soodoma
Kanepi Seltsimaja
Maanteemuuseum
Kanepi Seltsimaja
Kanepi Seltsimaja
Kaagvere
Kanepi Seltsimaja
Kanepi Seltsimaja
Kanepi Seltsimaja
Kanepi Seltsimaja

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

Kanepi valla külade kõnnisari
6.11 Soodoma kell 17.00
4.12 Kaagvere kell 17.00
Algus küla infotahvli juures.
Tule kõndima!

MÄLESTAME
Laine Plado
22.09.1924-21.08.2014
Linda Mandel
05.04.1926-29.07.2014
Virve-Agneta Kriiva
16.03.1930-07.09.2014
Hella-Miina Kink

17.10.1936-19.08.2014
Kaljo Viss
24.06.1928-04.08.2014
Arvin-Allan Hallop
06.01.1950-11.09.2014
Aivar Normet
02.02.1961-22.07.2014

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

