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Jooksurõõm uuendatud staadionil
Vaatamata suve viimase päeva meeleheitlikule ilmale oli
Põlva linnastaadioni taasavamisele laupäeval, 22. septembril kogunenud rahvast omajagu. Ühtviisi rõõmsa ärevusega oodati nii
avasõnu ja lippude heiskamist kui esimesi ringe uuel jooksurajal.
Auringi staadionil tegid selle tulevikukasutajad – beebid, kes
praegu veel kärudes. Avaringi läbisid Põlva asutuste esindajad
ning seejärel nautisid uuel jooksurajal liikumisrõõmu lastejooksust osavõtjad. Tegevusi kogu perele pakkusid Maanteeameti ja
Päästeameti esindajad, Põlva Avatud Noortekeskus ja Europe Directi Põlvamaa teabekeskus.
Põlva staadioni remonti on oodatud aastaid ja võib isegi öelda,
et aastakümneid. Ainulaadselt looduslikus kausis asuv staadion
ehitati esialgsel kujul 1970. aastatel. 1980ndate lõpus pandi sellele 89 000 rubla eest kummikate ja siis oli see küllaltki kaasaegne
objekt. Tänaseks oli aga spordiväljak lootusetult vananenud.
Kauaoodatud ümberehituse esimene etapp on andnud staadionile kaasaegse ilme – loodusliku muruga jalgpalliväljak, mida
ümbritseb 400-meetrine tartaankattega jooksurada, kaugushüppekastid, kõrgus- ning teivashüppesektor, palli/odaviske hoovõturada, kuulitõuke- ja kettaheitesektorid. Nüüd poleks maailma paremikku kuuluval põlvakast kümnevõistlejal Maicel Uibol piinlik
kodus viibides staadionile tuua ka maailmameistrist abikaasat
Shaunae Millerit. Staadion saab veel sel aastal ka valgustuse.
Oma järge jääb ootama staadionimaja.
Staadioni ümberehitusprojekti koostas Eesti Jalgpalliliit ja
ehitas AS Valmap Grupp. Rekonstrueerimise esimese etapi maksumuseks kujunes ca 1 miljon eurot, rahastaja on Põlva vald.
Staadioni valgustus valmib Euroopa Liidu rahastuse toel.

Staadion on oktoobrikuu lõpuni
avatud E-R 7.30-19 ning L-P 10-19
Vajadusel anname teada uutest aegadest.

Indrek Illusa ja Põlva Vallavalitsuse fotod
PT

Koolimaja uuestisünnini on 9 kuud
Augusti lõpus alustati Põlva Kooli Kesk 25 õppehoone B ja C korpuse
ning õueala ümberehitustöödega. Riigihanke tulemusel teostab töid Embach Ehitus OÜ/Nordecon AS ja ehitamise aeg on 10 kuud.
Rekonstrueerimistööde ajal kasutatakse koolimaja A-korpust täies mahus. Ehitusobjekt on piiratud ja sinna ei tohi ükski võõras minna, samuti on
kontrolliv roll ka turvakaameratel. Kõikide piirangute eesmärk on ohutus
ja turvalisus. Siinkohal tahakski õpilastele südamele panna, et keelavatest
siltidest peab kinni pidama ning ehitusobjektile sisenemine ja sealt läbikäik
on rangelt keelatud!
Projekti ,,Põlva Kooli Kesk tn 25 õppehoone ümberehitustööd“ kogumaksumus on 3 318 315,40 millest 2 023 022 on toetus ja 1 295 293,40 on
valla omaosalus. Projekti rahastatakse meetme „Koolivõrgu korrastamine”
taotlusvoorust „Koolivõrgu korrastamise käigus toimuv jätkusuutlike koolide kaasajastamine”. Meedet kaasrahastab Euroopa Liidu Regionaalarengufond.
Ümberehituse käigus toimub Põlva Kooli B ja C korpuse täiemahuline
rekonstrueerimine koos õueala, teede ja platside korrastamisega, vajaliku
inventari, seadmete ja mööbli soetamise ja paigaldamisega vastavalt AS
Resand poolt koostatud Põlva Kooli põhiprojektile ja riigihanke alusdokumentides toodud tingimustele.
Kool ja õpetajad on andnud endast parima, et see õppeaasta sujuks ladusalt ka teistsugustes tingimustes. Oleme üheskoos ootuses ja peagi on ka
see aeg käes, kui juba kaasajastatud õppekompleksis tarkust taga nõudma
hakatakse.
Janika Usin
abivallavanem

2 Vallavalitsus, volikogu
Tunnustati aasta õpetajaid ja
juhatati sisse uus kooliaasta
Reedel, 24. augustil peeti Põlva Gümnaasiumis traditsioonilist Põlvamaa õpetajate Augustifoorumi, kus anti üle tunnustused
2018. aasta parimatele Põlvamaa õpetajatele ja aineühenduste
juhtidele.
Üleriikliku konkursi „Eestimaa õpib ja tänab“ Põlvamaa laureaadid 2018. aastal on:
Põlvamaa aasta lasteaiaõpetaja:
Nele Risttee (Põlva lasteaed Pihlapuu);
Põlvamaa aasta klassiõpetaja:
Kersti Kõiv (Põlva Kool);
Põlvamaa aasta klassijuhataja:
Sigrid Mallene (Krootuse Põhikool);
Põlvamaa aasta põhikooli aineõpetaja:
Siiri Hommik (Vastse-Kuuste Kool);
Põlvamaa aasta gümnaasiumiõpetaja:
Kaia Tamm (Põlva Gümnaasium);
Põlvamaa aasta õppeasutuse juht:
Alo Savi (Põlva Gümnaasium);
Põlvamaa aasta tugispetsialist:
Anne Nukk (Põlva Roosi Kool);
Põlvamaa aasta hariduse sõber:
Saima Salomon (AS Põlva Haigla Rehablitatsioonikeskus ja
taastusravi osakond);
“Eestimaa õpib ja tänab” üleriigilised laureaadid kuulutatakse välja 14. oktoobril Tallinnas Estonia kontserdisaalis toimuval
tänuüritusel.

Teadlikum, tervem ja aktiivsem
kogukond
Põlva Vallavalitsus jätkab tervistedendavate tegevuste kursil ja
on rõõm, et meie esitatud taotlus
LEADER-taotlusvooru sai positiivse
vastuse. Viime ellu projekti, et kogukonna elanikud oleksid teadlikumad
tervislikust ja tasakaalustatud toitumisest ning kehalise aktiivsuse mõjust tervisele; võtaksid vastutust oma
tervise eest ning viiksid ellu muutused oma toitumis- ja liikumisharjumustes enda tervise hoidmiseks või
parendamiseks.
Põhilised tegevussuunad on tervisliku toidu valmistamine ja tutvustamine ning erinevate liikumisharrastuste edendamine. Projekti
ametlikuks partneriks on Põlva Terviseklubi ja ühisprojektiga on võimalus laiemalt koostöö ja huvigruppe kaasata. Kootööpartner omab
häid kogemusi ja erinevaid kontakte, vajalikke teadmisi ja oskusi
ning aitab teadlikult kaasa tegevuste ühisele täitmisele. Tervisedenduse üritused toimuvad ka liitunud valdade uutes piirkondades.
Kaheaastase projekti maksumus on 16 057 eurot, mida rahastatakse meetmest ,,Kogukondade ja kogukonnateenuste arendamine“
Jälgige infot ja tulge osalema!
Tervis on rikkus!

Janika Usin
abivallavanem

Algatati ühinemisjärgse valla üldplaneering
Põlva Vallavolikogu 13.09.2018 otsusega nr 1-3/47 algatati Põlva
valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamine. Üldplaneeringu koostamise eesmärgiks on kogu omavalitsuse territooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määramine. Otsusega on võimalik tutvuda tööpäeviti Põlva Vallavalitsuse
ehitus- ja planeeringuosakonnas ning Põlva valla veebilehel www.
polva.ee.

Detailplaneeringud
Põlva Vallavalitsuse 04.07.2018 korraldusega nr 2-3/448 võeti
vastu ja suunati avalikule väljapanekule Põlva linnas Aasa tn 5a katastriüksuse detailplaneering. Detailplaneeringu avalik väljapanek
korraldati 23.07 – 06.08.2018. Avaliku väljapaneku ajal esitati planeeringulahenduse kohta kaks arvamust. Pärast avaliku väljapaneku
lõppu esitati veel üks kirjalik arvamus. Detailplaneeringu avalik arutelu toimus 28.08.2018 ning arutelul käsitleti kõiki esitatud arvamusi.
Avaliku arutelul kokkulepitu alusel muudeti planeeringulahendust
täpsustades nõudeid positsioon 2-le ettenähtud piirdele ja nihutati positsioon 3-le kavandatud juurdepääsu kavandatud 9-kohalisele
parklale. Planeeringu koostamisel arvesse võtmata jäetud arvamused esitati valdkonna eest vastutavale ministrile koos planeeringulahendusega. Arvestamata jäid arvamused, mis käsitlesid planeeringu
menetlemise liiki, planeeritavate kortermajade mahulist sobivust
terviklikult väljakujunenud ehitatud keskkonda ning juurdepääsu positsioon 3-le kavandatud parkimiskohtadele. Muudetud planeeringulahendusega on võimalik tutvuda Põlva valla veebilehel www.polva.
ee/detailplaneeringud.
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Ametnike vastuvõtuaegadest ja asukohtadest
Alates 8. oktoobrist 2018 muutuvad ametnike vastuvõtuajad.
Ahja teenuskeskuses toimub teabespetsialisti, ehitusspetsialisti,

Vallavanem Georg Pelisaar
Vastuvõtt: E 14–16.00, vastuvõtule registreerimine telefonil 799 9470.
maaspetsialisti, juristi ja sotsiaaltööspetsialisti vastuvõtt E 13-15.00 ja
Valdkonnad: üldjuhtimine, valla esindamine, valla eelarve, sh laeN 10-12.00.
nupoliitika, raamatupidamise korraldamine, suhted avalikkusega,
Tilsi teenuskeskuses toimub teabespetsialisti, ehitusspetsialisti,
arendustegevus, turism, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, simaaspetsialisti, juristi ja sotsiaaltööspetsialisti vastuvõtt T 13-15.00.
Vallavanema jaehitusspetsialisti,
abivallavanemate vastuvõtuajad
sekontroll, vallavara haldamine, ühistransport.
Mooste teenuskeskuses toimub teabespetsialisti,
Abivallavanem Janika Usin
maaspetsialisti, juristi ja sotsiaaltööspetsialisti vastuvõtt K 13-15.00
Vastuvõtt: etteregistreerimisel tel 5332 7079.
Vastse-Kuuste teenuskeskuses toimub teabespetsialisti ja sotsiaal- Vastuvõtt
toimub
esmaspäeviti
kell 14–16.00
Valdkonnad:
haridus,
kultuur ja sport,
noorsootöö, sotsiaalteenused
tööspetsialisti vastuvõtt E 10-12.00 vallavanem Georg Pelisaar
(Kesk
tn
15,
Põlva
linn)
etteregistreerimisel
telefonil 799 9470
ja sotsiaalabi, tervishoid.
Ehitusspetsialisti, maaspetsialisti ja juristi vastuvõtud teenusAbivallavanem Martti Rõigas
keskustes toimuvad alates 8. oktoobrist ainult etteregistreerimisel.
abivallavanem
Janika Usin
etteregistreerimisel
Vastuvõtt:toimub
etteregistreerimisel
tel 5304 telefonil
1508. 5332 7079
Vastuvõtuaja registreerimiseks tuleb helistada:
ehitusspetsialistile
tele- vastuvõtt
Valdkonnad: elamu- ja kommunaalmajandus, teed, taristu, keskfonil 799 9488, maaspetsialistile telefonil 799 9493 ja juristile telefonil
kond, planeerimine,
energiamajandus. telefonil 5304 1508
abivallavanem Martti Rõigas vastuvõtt
toimub etteregistreerimisel
5887 2230.
Perekonnaseisuametnik ja
registrispetsialist
võtavad kodanikke vastu valla
valitsuse tööajal, mis on E-N
8-17 ja R 8-16. Lõunavaheaeg
on 12-12.45

Põlva Vallavalitsuse teenistujate ametiruumid asuvad kolmes
hoones:
Võru tänav 1, Põlva (Põlva
Muusikakooli hoone) asuvad
ehitus- ja planeeringuosakonna
ning valdkonna abivallavanema ametiruumid. Sisenemine
parklapoolsest uksest.
Kesk tänav 15, Põlva
(Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse hoones) asuvad sotsiaal
osakond, vallavalitsuse kassa,
haridus- ja kultuuriosakond
ning valdkonna abivallavanem.
Samas hoones asuvad ka
vallavolikogu esimehe ning
kantselei ametnike – vallasekretäri, juristi, andmekaitsespetsialisti, perekonnaseisu
ametniku ja registrispetsialisti
ametiruumid.
Sissepääsud on Mäe tänava
poolt. Sotsiaalosakonna sissepääs on estakaadi all, kantseleisse või haridus- ja kultuuriosakonda pöördumise korral
tuleks siseneda Põlva Avatud
Noortekeskuse uksest. Samast
uksest tuleks siseneda ka pöördumise korral Põlva Vallavalitsuse kassasse.
Hoones Keldrikaela tee
2, Mammaste on finantsosakonna ametiruumid. Oktoobrikuus kolib sellesse hoonesse ka
vallavanem.
Põlva Teataja

Kantselei teenistujate vastuvõtuajad
Teenistuskoha
nimetus
vallasekretär

jurist

teabespetsialist

Vastuvõtuaeg

Vastuvõtu koht

E
14–16.00
Kesk tn 15, Põlva linn
T
10–12.00
Kesk tn 15, Põlva linn
K
13–15.00
Kesk tn 15, Põlva linn
Vastuvõtt teenuskeskuses toimub etteregistreerimisel telefonil 5887 2230
E
13–15.00 ja N 10–12.00 Ahja teenuskeskus
T
13–15.00 Laheda teenuskeskus
K
13–15.00 Mooste teenuskeskus
E
10–12.00 Vastse-Kuuste teenuskeskus
E
13–15.00
Ahja teenuskeskus
N
10–12.00
T
13–15.00
Laheda teenuskeskus
K
13–15.00
Mooste teenuskeskus
E
10–12.00
Vastse-Kuuste teenuskeskus

Sotsiaalosakonna teenistujate vastuvõtuajad
Teenistuskoha
nimetus
osakonna juhataja

Vastuvõtuaeg

N
13–16.00
E, K
9–12.00 ja 13–16.00
N
13–16.00
R
9–12.00
E
13–15.00
N
10–12.00
T
13–15.00
K
13–15.00
sotsiaaltööspetsialist
E
10–12.00
iga kuu 2. kolmapäev 11–12
iga kuu 3. esmaspäeval 10–11.00
iga kuu 3. teisipäeval 10–11.00
iga kuu 2. neljapäeval 9–9.50
iga kuu 2. neljapäeval 10–11.00
iga kuu 3. teisipäeval 11.30–12.00
Finantsosakonna teenistujate vastuvõtuajad
Finantsosakonna vastuvõtuajad
Teenistuskoha
nimetus
osakonna juhataja
arenduse
peaspetsialist
arendusspetsialist

Vastuvõtu koht
Kesk tn 15, Põlva linn
Kesk tn 15, Põlva linn
Ahja teenuskeskus
Laheda teenuskeskus
Mooste teenuskeskus
Vastse-Kuuste teenuskeskus
Kauksi külakeskus
Peri Raamatukogu
Himmaste Raamatukogu
Aarna Külakeskus
Kiuma Raamatukogu
Taevaskoja Raamatukogu

Vastuvõtuaeg

Vastuvõtu koht

T
T
N
T
N

Keldrikaela tee 2, Mammaste küla

10–12.00
9–12.00
13–16.00
13–16.00
9–12.00

Keldrikaela tee 2, Mammaste küla
Keldrikaela tee 2, Mammaste küla

Volikogu istungitelt
Vallavolikogu istung toimus 13. septembril Kiidjärve
külakeskuses.
Istungi alguses hääletati
päevakorrast välja arvamuse
andmine Kadaja II liivakarjääri kaevandamisloa muutmise taotluse ning otsuste eelnõude kohta.
Algatati Põlva valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise
koostamine.
Seadusest tulenevalt tuleb
algatada ühinenud omavalitsuse üldplaneeringu koostamine ühe aasta jooksul kohaliku omavalitsuse üksuse
volikogu valimiste tulemuste
väljakuulutamise päevast arvates ning üldplaneering kehtestada kolme aasta jooksul
selle algatamisest arvates.
Kehtestati riigieelarvest
eraldatud koolilõuna toetuse

kasutamise tingimused ja kord.
Põlva valla üldhariduskoolide
statsionaarses õppes õppivate
õpilaste koolilõuna tegeliku
maksumuse ja riigieelarvest
eraldatava toetuse vahe kaetakse Põlva valla eelarve vahenditest. Õpilaste toitlustamist ja
toitlustatud õpilaste üle arvestuse pidamist korraldab ning
koolilõuna toetuseks eraldatud
riigi- ja vallaeelarveliste vahendite sihipärase kasutamise
eest vastutab kooli direktor.
Asjaajamise lihtsustamiseks muudeti Põlva valla avaliku ürituse korraldamise ja
pidamise nõudeid nii, et see
võimaldab korraldada spordivõistlusi ja -üritusi spordirajatistel (näiteks jalgpallivõistlus
staadionil,
võrkpallivõistlus
võrkpalliväljakul) ilma avaliku ürituse korraldamise teatist
ja avaliku ürituse korraldamise

loa taotlust esitamata.
Esimesel lugemisel olid
Põlva valla arengukava aastateks 2019–2030 ja Põlva valla eelarvestrateegia aastateks
2019–2024.
Otsustati taotleda valla
omandisse maad, mis on jätkuvalt riigi omanduses, kuid
on vajalikud teede teenindamiseks või avalikult kasutatavaks
maaks haljasaladena, aia- või
köögiviljamaana, võimaliku
parkimisalana või muu maana.
Otsustati tagada omaosalus
projektis “Põlva valla tänavavalgustuse taristu renoveerimine”. Projekti eesmärgiks on
ümberehitustööde tulemusena
vähendada tänavavalgustuse
elektrienergia tarbimist tänu
efektiivsema LED-valgustustehnoloogia ja juhtimissüsteemi kasutamisele. Ühinenud
valdade hetkeolukorra tehnili-

ne kaardistus valmib septembris, endise Põlva valla kaardistus on olemas ning Mooste
tänavavalgustuse renoveerimine praegu käib.
Volikogu otsustas osta kaks
keskväljakuäärset
kinnistut,
mida praegused omanikud korrastada ega arendada ei soovi,
kuid mille korrastamine on linnaruumi terviklikkuse mõttes
vajalik. Kinnistu asukohaga
Kesk tänav 11a soetamismaksumus on 50 000 eurot ja kinnistu Oja tn 10 soetamismaksumus on 32 000 eurot.
Istungil algatatud küsimuste päevakorrapunktis räägiti
teede olukorrast ja võimalustest täita selleaastast ettenähtud investeeringute mahtu.
Järgmine volikogu korraline istung toimub 11. oktoobril
2018.
PT
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Ettevõtlusnädal
1.10-7.10.2018

Põlvamaal

KANEPI AIANDIS
Kooli 19, Kanepi

INSPIRATSIOONIPÄEV ETTEVÕTJATELE
JA

ETTEVÕTLUSHUVILISTELE
10:00

Ettevõtlus versus riik
Janek Mäggi, Riigihalduse minister
Kuldar Leis, ettevõtja

PÕLVAMAA

ETTEVÕTLUSPÄEV
2018

12:00 Reaalsus ja tulemus
Jüri Makarov, Kivi talu, ROCK SUMMER
Margus Vahtramäe, Kanepi Aiand
Einar Visnapuu, A1000 MARKET

14:00 Unista ja teosta
Liina Pulges, Unistuste Agentuur
#aastaema stand-up koomik
Osalemine tasuta, vajalik eelregistreerimine kuni
30. sept www.ettevõtlusnädal.ee
Lisainfo: diana.plakso@polvamaa.ee

16. septembril toimus Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses vanavanemate päeva kontsert, kus tunnustati lähedaste ettepanekul suurepäraseid vanavanemaid: Jusefa Mihnovišit, Kristiina Hindriksood, Aili ja Andu Kottisset, Milvi ja Otto Hindriksoni ning Tiina ja Mati
Kahret. Kontserdil esinesid Põlva neidude rahvamuusikaansambel FolkMelody ja noored peotantsijad tantsuklubist Maarja.
Põlva Vallavalitsuse fotol on tunnustatavad koos pereliikmetega.

Kehtestatakse Põlva valla reovee kohtkäitluse
ja äraveo eeskiri
Alates 01.10.2018 hakkab Põlva valla territooriumil kehtima
Põlva Vallavalitsuse 12.09.2018 vastu võetud määrus „Põlva valla
reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri“. Reovee kohtkäitluse ja äraveo
eeskiri kehtib juriidilistele ja füüsilistele isikutele, kes tegelevad reovee kohtkäitlusega või osutavad või kasutavad purgimisteenust Põlva
valla haldusterritooriumil.
Eeskiri käsitleb reovee kohtkäitluse üldtingimusi, nõudeid reo
vee kohtkäitlussüsteemidele, kogumismahuti ja omapuhasti paigaldamist ning kasutusele võtmist, kohtkäitlussüsteemide hooldamist
ja likvideerimist, olemasolevate kohtkäitlussüsteemide kohtkäitluslubade taotlemist ning purgimisteenuse osutamist.
Valla kodanikud, kes elavad tiheasustusalal ning kasutavad oma
kohtkäitlussüsteeme, peavad taotlema olemasolevatele kohtkäitlussüsteemidele Põlva Vallavalitsuselt kohtkäitlusload.
Reovee kohtkäitlusloa taotlemisel tuleb kinnistu omanikul vallavalitsusele esitada kinnistu plaan koos olemasolevate reovee
kohtkäitlussüsteemide koosseisu ning paigutusega, samuti joogivee

saamise rajatise paigutusega. Tuleb esitada ka reovee kohtkäitlussüsteemide ehitamise tehnilised dokumendid (joonised, sertifikaadid,
kasutusjuhendid) või pädeva eksperdi hinnangu reovee kohtkäitlussüsteemide nõuetele vastavuse kohta.
Purgimisteenust osutav ettevõte peab olema registreeritud majandustegevuse registris, peab omama nõuetekohast sõidukit ning
teenuse osutamiseks sõlmima lepingu aktsiaseltsiga PÕLVA VESI.
Ettevõtja on kohustatud väljastama kliendile peale teenuse osutamist
dokumendi, kus on toodud ettevõtja andmed, teenuse lühikirjeldus,
äraveetud reovee kogus ja kuupäev ning reovee purgimiskoht. Põlva
valla purgimiskoht asub Aktsiaselts PÕLVA VESI territooriumil.
Põlva Vallavalitsus palub tutvuda kehtestatud määrusega. Määrus on leitav Riigi Teatajas: https://www.riigiteataja.ee/
akt/419092018012.
Reelika Raig
Keskkonnaspetsialist

Põlva valla saade Marta
Raadios
Pikkade traditsiooniga Põlva kohalik raadiojaam astub
ajaga sammu. Juba mõnda aega
on siin eetris Põlva valla saade
“Põlva vald ja tema inimesed”.
Saade on eetris neljapäeviti kell
10, kordussaated on laupäeval
kell 10 ja pühapäeval kell 8.
Veel on raadioeetris reede hommikuti kell 10:15 valla kultuurija spordi-erisaade; kordus pühapäeval kell 9:30.
Huvi oma valla saate kohta on avaldanud ka Kanepi ja
Räpina elanikud. Kuulajad on
mõistnud, et Põlvamaa uuenemisel saab raadio palju ära teha.
Seda eelkõige elanikkonna kiirel informeerimisel.
Raadio jõuab kõikjale. Ta
mängib nii köögis kui autos,
traktori kabiinis või büroo laual.
Nii nagu Põlva lõõtsafestival
või Värska mineraalvesi, on ka
Marta Raadio saanud ammu
Põlvamaa ja Kagu-Eesti üheks
sümboliks.
Raadio osa tugeva kogukonna sünni juures on raske üle
hinnata. Nii nagu kaubanduskooperatiiv, on kohalik raadio

omamoodi ühistegevuse väljendajaks. Ta on koostöö tegemise
kohaks. Siin on inimestel võimalus oma arvamus välja öelda.
Igal ettevõtjal on siin võimalus
oma toodangut tutvustada ja
reklaami teha. Igal kooliõpetajal või õpilasel on raadioeetris
võimalus oma mõtteid kogu
maakonnale teada anda. Maarja
kiriku õpetaja Toomas Nigola
kuulutab iga pühapäeva hommikul kell kaheksa raadios jumalasõna. Kuulajad on seda soojalt
vastu võtnud. Nii nagu vallajuhtide esinemisigi.
Kuulajad ootavad raadiost
nüüd ka rohkem kaubanduslikke teadaandeid, kinnisvara kuulutusi, teatrietenduste eelreklaami, teateid muudatuste kohta
bussi- või rongiliikluses, reklaami uute kaupade ja toodete kohta. Kaupmehed ja ettevõtjad!
Andke endast teada Marta
Raadiosse tellitud reklaamide
kaudu. Telefonidel 799 4643 või
527 6782.
Heimar Lenk

ETTEVÕTLUSNÄDALA
RAAMES

NELJAPÄEVAL,
4. OKTOOBRIL 2018
Töötukassa Põlvamaa osakonnas
kell 10:00-12:00

kell 14:00-17:00

Põnev ja avastamisrõõmu pakkuv orienteerumismäng “Siil udus või
öökull pihus!”, kus saab
end proovile panna orienteerumises nii infos, ruumis kui inimestes. Kõigile
osalejaile auhind!

Ettevõtluse töötuba “Ettevõtjaks või mitte?” kõigile
huvilistele (nii töötavatele
kui töötutele, kodustele ja
pensioniealistele).
Vajalik eelregistreerimine
ene.simberg@tootukassa.
ee

Paroolikaardid jäävad ajale jalgu
Tuleva aasta sügisel jõustub üleeuroopaline seadusemuudatus, mis piirab
oluliselt paroolikaardiga tehtavaid tehinguid ja muudab kaardi kasutuks. Seetõttu
tulealates järgmise aasta 1. veebruarist tuleb nende asemel isiku tuvastamiseks
kasutada mõnda muud lahendust. Samuti tasub meeles pidada, et paroolikaardiga ei saa enam siseneda meie mobiilipanka ning alates 13. septembrist saab
internetipangas paroolikaardiga teha 100 euro ning 8. novembrist kuni 50 euro
ulatuses makseid päevas.
Selle aasta jooksul on juba üle 80 000 interneti- ja mobiilipanga kasutaja
valinud endale kaasaegsema isiku tuvastamise vahendi, kuid ainult paroolikaarti
kasutab jätkuvalt päris suur hulk inimesi – ligikaudu 150 000 Swedbanki klienti.
Kui Teie olete üks nende seast, siis soovitame juba täna endale sobiva alternatiivse lahenduse välja valida.
Millal valida ID-kaart ja PIN-kalkulaator? Kui Teil ei ole nutitelefoni ja kasutate ainult internetipanka, siis soovitame valida ID-kaardi või PIN-kalkulaatori.
ID-kaardiga panka sisenedes on vaja ID-kaardilugejat (kasutajatunnus on sama,
mis paroolikaardil). Lisaks tasub jälgida, et ID-kaardi sertifikaadid oleks uuendatud, vastasel juhul ei saa internetipanka ega muid e-teenuseid kasutada.
PIN-kalkulaator on lihtne seade, mis loob automaatselt ühekordseid paroole.
PIN-kalkulaatori saab osta pangaesindusest ning kui vajate selle kasutamisel abi,
siis meie nõustajad juhendavad Teid hea meelega.
Kellele sobivad Smart-ID ja Mobiil-ID? Kui kasutate nii interneti- kui ka mobiilipanka, soovitame valida Smart-ID või Mobiil-ID. Smart-ID on tasuta ja see sobib eelkõige aktiivsele nutiseadme kasutajale. Smart-ID saab iseseisvalt Google
Play või App Store kaudu nutiseadmesse alla laadida. Rakenduse aktiveerimine
on lihtne, tuleb vaid järgida rakenduse juhiseid. Kui Teil ei õnnestu mingil põhjusel
Smart-ID registreerimist lõpuni viia, siis ootame Teid Swedbanki esindustes üle
Eesti, kus meie nõustajad aitavad Teil teenuse aktiveerida. Võtke kaasa ID-kaart
ja veenduge, et selle paroolid on Teil meeles.
Mobiil-ID sobib nii nupu- kui ka nutitelefoni omanikele ning selle abil saab ka
dokumente digiallkirjastada. Mobiil-ID-d saab vormistada oma mobiilioperaatori
juures. Täpsustage teenuse tingimusi. Üldjuhul on see tasuline (maksab umbes
1 euro kuus), kuid mõnel operaatoril võib pakett juba Mobiil-ID teenust sisaldada
ning sellisel juhul selle eest eraldi maksma ei pea.
Meie jaoks on oluline, et igaüks leiaks vastavalt enda vajadustele sobiva
alternatiivi paroolikaardile. Rohkem infot autentimisvahendite kohta leiate lehelt:
www.swedbank.ee/autentimine. Samuti saab nõu küsida nõustamiskeskuse
numbril +372 631 0310.
Ede Raagmets
Swedbanki klienditeenuste divisjoni juht

hingede aja

kontserdid

Lenna Kuurmaa &
Märt Avandi
koos
puhkpillikvintetiga

Reval Wind
P 11.11
Mooste
Folgikoda
kell 17

Osalemine kõigile tasuta!

E 12.11
Tartu Vanemuise kontserdisaal
kell 19

Piletid hinnaga 14–20 € müügil Piletilevi müügikohtades,
Mooste Linakojas ja Vanemuise Kontserdimaja kassas.
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Maailmakoristus oli Eesti suurim
juubelikingitus maailmale
15. septembril toimus üle-maailmne eestlaste algatatud
maailmakoristuspäev. See on korraldajate poolne juubelikingitus Eestile, aga ka kogu maailmale. Maailmakoristusega liitus 144 riiki. Eestis tuli sel päeval loodust koristama
hinnanguliselt 9500 inimest 300 erinevas koristuspaigas.
Põlvamaal registreeriti 27 talgukohta, osalejaid oli üle 150.
„Põlvamaal pandi kirja 27 talgukohta. Eramaid me koristada ei saanud. Koristasime seal, kus omanik oli riik või
vald ja neid kohti oli kokku 12. Kogusime umbes 25 kanti
prügi. Palju oli olmeprügi, vanu rehve ja ka ohtlikke jäätmeid. Põlvamaa Arenduskeskus tänab kõiki seltskondi, kes
oma panuse maailma suurimasse kodanikualgatusse andsid.
Eriline tänu noortele, neid oli üle poole osalejatest! Kindlasti ei saanud kogu Põlvamaa veel puhtaks ja loodan, et see
algatus toimub ka edaspidi,” sõnas maailmakoristuspäeva
eestvedaja Põlvamaal, Põlvamaa Arenduskeskuse MTÜde
konsultant Kaisa Tammoja.
Põlvamaal koristasid Põlva Gümnaasiumi (talgujuhid
Rutt Kahre ja Heiamar Tamm); Põlva Kooli (Karl Tammiste ja Urve Lehestik); Räpina Avatud Noortekeskuse (Ene
Pikner), LC Põlva Lions (Meelis Tarros); LC Põlva Gloria
(Külli Ots); Taevaskoja küla (Ahti Bleive) ning Swedbanki
Põlva büroo (Krista Heering) esindajad. Lisaks olid koristamas Silver Schmeimani sõpruskond Vana-Koiolas ja Urmas
Kolina sõpruskond Varbusel.
Rohkem infot maailmakoristuspäeva kohta, samuti toredad foto- ja videojäädvustused leiad: www.maailmakoristus.ee.
Põlvamaa tegevusi koordineeris SA Põlvamaa Arenduskeskus. Kaardistamisel ja koordineerimisel oli abiks vabatahtlik Silver Schmeiman.
Kaisa Tammoja
MTÜde konsultant
Põlvamaa Arenduskeskus

Põlva Gümnaasiumi meeskond koos umbes kolmandiku kokku korjatud prügiga.Foto:Kaisa Tammoja
Põlva Gümnaasiumi koolipere maailmakoristuspäev algas
Edu Keskuse ees kogunemisega, peale mida sõidutas buss osalejad kella kümneks Aarna-Koorvere risti. Meid võttis vastu koristuspäeva Põlva koordinaator Kaisa Tammoja, kes varustas meid
prügikottidega, näitas meile kätte piirkonna, kust prügi korjata
ning kuhu see viia.
Meie veidrate ja ootamatute leidude TOP 5 hulka kuuluvad

kindlasti vana telekas, ujumispüksid, auto tuuleklaas, jalanõud
ning palju rehve. Päev oli väga edukas, võib öelda ka et samas
nukker, sest kolme tunniga saadi kokku rohkem prügi kui algselt prognoositud oli.

Jakob Hurda nimelised pingid Himmastes
Himmaste külas sündinud rahvaluule- ja keeleteadlase, vaimuliku ning
ühiskonnategelase Jakob Hurda auks paigaldas MTÜ Himmaste külaplatsile
kaks temanimelist ringikujulist pinki.
Pingid on paigutatud platsile selliselt, et need asuks atraktsioonide läheduses ja võimaldaksid pingil istujatel kõiki tegevusi jälgida. Külaselts loodab,
et pinkidest võiks saada kohtumis- ja istumispaik nii vanadele kui noortele.
Ringikujuline pink on sümboolne arvestades Jakob Hurda isikut, kes oli
väga laia silmaringiga, paljudes suundades tegutsev ja elule laiemalt vaatav
persoon.
Ühe pingi keskele on meie kogukonna EV100 kingitusena istutatud pihlakas, mis jääb antud kingitust ja sündmust sümboliseerima ka edaspidi. Pingi
külge on kinnitatud ka vastav mälestusplaat.
Pinkide paigaldamisele aitasid kaasa MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant, kes toetas ettevõtmist EV100 Kodukandi Kogukondade taotlusvoorust
ja Põlva vald.
Andres Vijar
Külavanem

Meie Stuudio tantsijad tulid IDO Street Dance Prügi
infostend
Show maailmameistrivõistlustel hõbemedalile
Ühe laagri ja
ühe pika päevaga
on meie fantastilised
tantsijad teinud suure töö. Olete tegijad!
Meie fantastilise tiimi kunstnikud,
õmblejad ja asjaajajad on lihtsalt viimase peal. SUUR
TÄNU!
IDO
WORLD
STREET DANCE
CHAMPIONSHIPS
Production kategooria esikolmik:
1. Tšehhi
2. Eesti
3. Saksamaa
Allikas: Facebook

Taevaskojas
Mis juhtub kui plastikpudel, sigaretikoni, kilekott
või patarei satub loodusesse?
Kui kaua võtab looduses selliste tehislike materjalide lagunemine aega? Taevaskojas
(raudteejaamas) sai viimase
lihvi stend, kus näitlikustatult
on selle kohta info olemas.
Kui stend vähemalt mõne
loodusesse tulija sellel teemal
mõtlema paneb ja seetõttu ka
mõni prügiühik vähem loodusesse satub on stend oma eesmärgi täitnud!
Projekti toetas Kohaliku
Omaalgatuse Programm ja
Põlva vald.
Tekst ja fotod
Taevaskoja küla FB lehelt

Rutt Kahre ja Heiamar Tamm
Põlva Gümnaasium, A klass
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Uue kooliaasta algus
Rosmal ja Himmastes
Waldorfharidust jagav Rosma kool on nagu
magnet, mis teatud sorti peresid mujalt Eestist
Põlva-maile elama tõmbab, igal suvel kolib keegi. Sel aastal saab juba 30 aastat sellest, kui kool
alustas: nagu ikka, ka sel aastal 1. septembril aktusega koolimajas.
Õnnelik on sellesügisene 1. klassi põlvkond
üle Eesti - kuuldavasti algas koolitee kõikjal
imeilusa päikselise ilmaga. Rosma koolis oli
neid õnnelikke esmaklassi minejaid 11: viis poissi ja kuus tüdrukut, neist üks jääb kauge elukoha
tõttu koduõppele. Alustas ka mitu uut õpetajat:
1. klassi juhataja Maria Tšerepaha, 5. klassi juhataja Killu Timm ja 9. klassi juhataja Triin Tobreluts.
Pärast muinasjuttu, tervitussõnu ja ühiseid

laule korjas õpetaja Maria oma 1. klassi tulnud
teekaaslased kokku ning koolibuss suundus teisele poole Põlvat, Himmastesse. Juba viiendat
aastat on see Põlva vallale kuuluv koolimaja
Rosma waldorfkooli kasutuses. Seal romantilises ojaäärses väikeses majas õpivad nüüd Rosma
algklassid.
Praegu on Rosma koolis 96 õpilast. Kooli
käiakse mitmelt poolt Põlva linnast ja vallast,
aga ka kaugemalt kogu Kagu-Eestist. Igapäevaselt teenindab lapsi ka koolibuss, millega tulevad-lähevad lapsed Võrust.
Epp Petrone,
Rosma kooli lapsevanem
Foto erakogust

I klass koos õpetaja Mariaga

Teistmoodi algus Tilsis

Kooliaasta algas Tilsi koolis sellel õppeaastal hoopis
teisiti kui varem. Nimelt otsustasime kooli tulla juba 27.
augustil. Ja kui juba augustis
kooli tulla, siis mõtlesime, et
võiks seda teha eriti toredal
viisil – korraldasime 28.-30.
augustil kolmepäevase laagri
kõigile 3.-9. klassi õpilastele.
Samal ajal said 1. ja 2. klassi
õpilased omavahel tuttavaks
ning toimetasid koolimajas ja
selle ümbruses. Nad tutvusid
Tilsi pargi ja järvede elustikuga ning õppisid koduümbruses
orienteeruma. Nii toimus korraga kaks laagrit.
Et minna umbes 70 inimesega kolmeks päevaks ja
kaheks ööks laagrisse ning et
kõik õnnestuks hästi, hakkasime tegevusi planeerima juba
eelmise õppeaasta talvel. Nii
saigi kavandatud looduslaager,
kus lisaks looduse paremale
tundmisele õpiksid õpilased
kasutama ka info- ja kommuni-

katsioonitehnoloogiat eluliste
probleemide lahendamiseks
ning töö tõhustamiseks, arendaksid loovust, koostööoskusi
ja algatusvõimet uuenduslike
ideede rakendamisel erinevates olukordades.
Laager toimus Siksali talus
Voki külas Võrumaal. Üldplaanis olid jagatud päevased
tegevused töötubadeks ja matkaks. Näiteks said õpilased
töötubades mängida metsaspioone - lahendati erinevaid
probleemülesandeid selleks, et
päästa ohus olev puu. Samuti
oli kalastamise töötuba: paljud õpilased püüdsid esimest
korda elus kala. Olid esmaabi,
meisterdamise, laastulöömise, meeltega looduse tundmaõppimise töötoad. Tehnika
töötoas said õpilased tutvuda
metsakaamerate ja droonidega. Õpilased said teha fotojahti ja punuda vitstest esemeid.
Enamikke töötubadest vedasid
eest meie õpetajad. Tehnika

töötoa eest kandis hoolt pererahvas, laastulöömist aga tuli
näitama külaline. Matkal käisid
õpilased Siksali talu peremehe Aigar Lipinguga. Matkad
olid sõltuvalt õpilaste vanusest
erineva pikkusega ning erineva temaatilise rõhuasetusega.
Õhtuti olid erinevad tegevused: meeskondlikud mängud,
lõkkekartuli küpsetamine, kala
maitsestamine ja küpsetamine,
metsateatri tegemine, disko ja
karaoke.
Lisaks õpiti laagris oldud
aja jooksul palju muudki: kes
pani elus esimest korda telki üles, kelle jaoks oli täiesti
esmakordne kogemus pesta
nõusid külma veega või käis
välikäimlas. Leiti uusi sõpru,
kogeti ka natuke koduigatsust.
Ilmataat näitas meile erinevaid
palgeid, nii et saime tunda nii
sooja päikest kui ka vihma.
Õpilased mõistsid, et jahedal
vihmasel õhtul on soojast veekindlast jopest ja kummikutest

märksa rohkem kasu kui nutitelefonist.
Erinevad tegevused valmistasid ette ja viisid looduses
läbi meie oma kooli õpetajad
ning Aigar Liping. Nende 3
päevaga omandasid meie õpilased rohkelt üldisi ning elulisi
teadmisi ja oskusi. Meie kooliperele olid need mugavusteta
tingimustes toimunud laagripäevad ühteliitvad ja hoolimist
õpetavad. Meie laagri toimumist toetab Keskkonnainvesteeringute keskus, aitäh!
Kui laagri lõpus toimus
väike tagasivaade, siis tõdesime, et kuna tegevused olid
väga erinevad, siis oli igaühe
jaoks midagi, mis väga meeldis ning midagi, mis valmistas
raskust ning pani pingutama.
Kui kord neljapäeva õhtul koju
jõudsime, olime kõik küll väga
väsinud, aga väga põneva kogemuse võrra rikkamad ning
täiesti valmis üheskoos alustama uut õppeaastat.
Loodetavasti on stardilaagrist saamas veel üks meie kooli
traditsioone. Nii nagu on nelja
aastaga kujunenud traditsiooniks juba 27. septembril koolis
toimuv vanavanemate päev,
mis sel aastal keskendub kartulile, selle kasvatamisele ning
tähtsusele meie toidulaual.
Usume, et see koolikorralduslik muudatus hoiab ära
kevadise koolitüdimuse ning
suvepuhkusele pääseb enamus
õpilasi juba 1. juunist.
Liina Vagula
Ene Veberson

Põlvamaa täitub 1. oktoobril muusikaga
Ka see aasta tasub muusikasõpradel rõõmustada, sest taamal
paistab 1. oktoober, mil leiab aset rahvusvaheline muusikapäev.
Selle raames on Eesti Muusikanõukogu alates 2013. aastast korraldanud suurejoonelist muusikaprogrammi, mis laiub üle terve
Eesti, kuid murrab ka riigipiiridest välja. Kavasse kuulub üle 100
tasuta kontserdi ning üks loeng, mida huvilised saavad väisata
juba teada-tuntud kontserdikohtades, kuid võivad üllatada ka väga
spontaansetes kohtades. Nii võibki juhuslikult sattuda mõnes tanklas, trammis, autoesinduses või raudteejaamas põneva kontserdi
otsa.
Kõik muusikasõbrad on 1. oktoobril oodatud kuulama
kontserte järgmistes kohtades:
Kell 13.30 on oodatud kõik huvilised Maarja Külasse kuulama Kitarriduo Siim Kartau ja Sulo Kiivit, kes alustasid oma
koostööd 2015. aastal.

Kes varasemale kontserdile ei jõua, saavad neid kuulama
minna kell 16.00 Loovusaita.
Rahvusvahelise muusikapäeva algus jääb aastasse 1975, mil
tollane Rahvusvahelise Muusikanõukogu president ning legendaarne viiuldaja Yehudi Menuhin arvas, et muusikale tuleks täiesti ametlikult sisse pühitseda üks päev, millega tähistada muusika
olemasolu, aga ka mõtiskleda selle olulisusest ja mõjust.
Sellel aastal tõmbab muusikapäevale joone alla õhtune tseremoonia, kus Eesti Muusikanõukogu ja Eesti Kultuurkapital premeerivad silmapaistvaid muusikategelasi. Pidulik gala leiab aset
Tallinna Lennujaamas ning seda on võimalik jälgida otseülekandena ETV-s.
Lisainfo: http://muusikapäev.ee/

Robootikapäev
Vastse-Kuustes

Laupäeval 25. augustil toimus Vastse-Kuuste noortekeskuses
robootika päev. Huvilisi tuli kokku päris palju. Kohapeal sai näha
ja proovida erinevaid roboteid. Maha sai peetud võistlus poksirobotitega, mida polnud algul väga lihtne juhtida. Kuid nagu öeldakse, harjutamine teeb meistriks. Kõige suuremat rõõmu tunti endast
vanema võistleja võitmisel.

Noored said proovida, mis tunne on juhtida korralikke droone, mis on mõeldud pildistamiseks ja videote tegemiseks (DJI
Phantom 4 ja DJI Spark). Hoolimata vihmasest ilmast said noored droone enne proovida, kui suurem vihmasadu algas. Droonide lennutamine ja nendega pildistamine tekitas mõnusat elevust
ja midugi ka pisikest aukartust. Lisaks oli meil ka Make Bloki
modulaarne droon, mida saab ümber ehitada ka hõljukiks. Seda
drooni sai lennutada ka siseruumis, seega vihm seda ei seganud.
Eriti huvitav oli tehisintellektiga Cue robot, millega sai läbi
telefoni juttu rääkida ja seda ka ise juhtida. Noortel sai robotiga
palju nalja, kuna see jutustab vahetpidamata. Lisaks oli noortel sel
päeval võimalus tutvust teha ka vahvate LEGO robotitega Znap
ja Gyro Boy. Kui panna Znap-i ette oma käsi, püüab robot sind
hammustada. Haiget see robot kellegile ei tee ehk ainult ehmatab
natuke ja see tekitas mõnusa elevuse. Gyro Boy aga seekord toimida ei tahtnud, kuid see polnud üldse probleem, kuna lisaks neile
olid veel Arduino robotid Robi, mida sai ise juhtida ja sellega korraldasime ka pisikese oskuste proovi joogitopside vahel slaalomit
sõites. Lisaks oli meil veel Keyestudio takistusi vältiv robot tank.
Oli väga põnev ja huvitav päev. Loodame seda korrata ka järgmisel aastal, aga siis ehk juba suuremalt.
Tekst ja fotod
Andreas Hämäläinen
Vastse-Kuuste ANK
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Lapselaste kummardus
vanavanematele

Vanavanemad on täpselt sama olulised pereliikmed kui ema
ja isa ning ilma nendeta on laste maailm väga palju hallim ja igavam. Vanavanematega koos on ütlemata vahva! Sarnase arvamusega olid ka meie kooli õpilased. 14. septembril ootasime kooli
vanavanemaid, et üheskoos veeta mõnus pärastlõuna.
Üks iga pidi võluv viga
on meie taadi kõrge iga.
Mis kõik ta kõrgest sülest paistab!
Eks iga põnn ju õhust haistab,
et puudub taadis jooksurutt,
on mõnus pikk ta kaisujutt.
Kõik taskud on tal aega täis
ja taadi kellgi sammu käib.
Nende luuleridadega pöördus direktor vanaemade-vanaisade
poole. Piduehteis saalis kuulasid vanavanemad õpilaste kontserti–
luuletusi, laule, flöödi-, viiuli -, kandle-, lõõtsa- ja klarnetilugusid.
Kontsert kuulatud, palusid lapsed memmed-taadid kooki sööma.
Meeleolu hoidis üleval meie lõõtsamees Ants. Õhtupoolik möödus linnulennult. Vanavanemad lahkusid koolimajast sooja tänutundega ja sooviga, et neid veel rohkem koolimajja kutsuksime!
Meie kõikide siiras tänu sulle, vanaema ja vanaisa, kes sa oled
oma lapselapse jaoks olemas!
Enna Prükk
õpetaja

Suidsusannasümfoonia
… on muusikaline lavastus Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva puhul ning kus loodavas
suitsusaunamaailmas elustuvad Lõuna-Eesti pärimusest
inspireeritud loomismüüdid ja
kangelaslood olnud aegadest.
Etendused toimuvad 2., 3.,
4., 8., 9. ja 10. augustil 2019
Mooste Folgikojas.
See muusikasündmus toob
igal kontserdipäeval augustis
2019 Moostesse vähemalt 350
muusika- ja suitsusaunakultuuri huvilist nii Eestist kui välismaalt ning aitab tutvustada
Lõuna-Eestit mõnusa elamisja külastamistväärt paigana.
Etenduse päevadel on Moostes plaanis:
- Eksponeerida vastvalminud
näitust suitsusaunakultuurist.
- Kogeda saab suitsusauna virtuaalreaalsust.
- Avatud on (kodu)kohvikud.
- Osta saab suitsusaunaliha.
- Avatud on müügiletid saunatarvete, –vihtade ja muu kohaliku kraamiga.
- Osa saab võtta töötubadest:
vihaköitmine, suitsusauna kütmine jms.
- Toimub ekskursioon piirkonna mõnedesse suitsusaunadesse. Eelregistreerimise ja
piletiga.
- Peetakse suitsusaunakultuuri
tutvustav loeng. Piletiga.

- Plaanid täpsustuvad 2019.
aasta talvel. Tegemisi võib ka
lisanduda.
Korraldajad kutsuvad kogukonda, nii ettevõtjaid kui
eraisikuid, OSALEMA JA AVITAMA:
- Pakkuma oma tooteid ja teenuseid ning korraldama töötubasid.
- Suitsusaunade omanikud saavad avada oma sauna uudistamiseks ekskursiooniga saabuvatele huvilistele (saun ei pea
olema köetud).
- Ettevõtjad saavad mõelda
teenuste (ööbimine, suitsusaun
eelneval või järgneval päeval
jms) paketeerimisele. Sümfoonia korraldajad on valmis pakutavat reklaamima oma kanalites
(näiteks FB, koduleht, Piletilevi
info).
Palume endast märku
anda 31. oktoobriks 2018
(aga kui head mõtted tulevad pähe hiljem – võtke ikka
ühendust)! Huvilistega teeme
kokkusaamise 2019. aasta alguses.
Triinu Laan
tel 5332 2153,
triinu.laan@wi.ee
Külli Eichenbaum
tel 5661 1924,
kylli.eichenbaum@wi.ee

30.08.18
Peri küla lapsed ja nende vanemad tänavad toreda päeva eest Lättemaa seiklusparki ja Põlva Vallavalitsust. Kati Maidla foto

Koolivaheaeg noortekeskustes
Selle õppeaasta esimene koolivaheaeg on 22.-28. oktoober.
Sel ajal korraldavad Põlva valla noortekeskused noortele erinevaid põnevaid tegevusi ning oluline on taas koos noortega meelde
tuletada ja pöörata tähelepanu helkuri kandmise vajalikkusele, et
ohutult liigelda.

Koolivaheajal jälgi noortekeskuste lahtioleku kellaaegu, sest
need võivad sel ajal muutuda seoses tegevustega, mis toimuvad
keskusest väljaspool. Jälgi infot toimuva kohta noortekeskuste
lehtedel facebookis või küsi noortekeskuste töötajatelt.

Koolivaheajal 22.-28. oktoober 2018:
NOORTEKESKUS

AVATUD

TEGEVUS

Vastse-Kuuste
Avatud
Noortekeskus

E 14.00-18.00
T 14.00-18.00
K 14.00-18.00
N 14.00-19.00
R 13.00-18.00

• 22. oktoober pannkoogipäev ja vestlusring teemal „Helkur
kõige odavam elupäästja“
• 23. oktoober X-boxi mängude võistlused
• 24. oktoober käelise tegevuse päev "Salvrätitehnikas purgi
valmistamine"
• 25. oktoober robootikaring
• 26. oktoober filmiöö „Öö on pime ja täis salapära“

Ahja Vabaaja- ja
Noortekeskus

E-N 14.00-18.00
R 14.00-20.00

•
•

19. oktoober kella 18.00-23.00 Ahja noortekeskuse 17.
sünnipäevapidu “Ole nähtav!”
23.-24. oktoober kodutütarde ja noorkotkaste rühmalaager

Laheda Avatud
Noortekeskus

E 12.00-22.00
K 11.00-15.00
R 10.00-15.00

•
•

22.-23. oktoober helkuri teemaline filmiõhtu-öö
25. oktoober väljasõit Jõgevamaale

Mooste Avatud
Noortekeskus

T-R 13.00-19.00

•
•

22. oktoober kell 13.00 jalgsimatk
23. oktoober kell 14.00 töötuba “Disaini meelepärane
helkur”
24. oktoober koristuspäev, loome puhtust Mõisaparki ja
kortermajade ümbruses. Oodatud on ka lapsevanemad!
26. oktoobril ootab noortekeskuses külaline

•
•

Põlva Avatud
Noortekeskus

E-R 11.00-18.00 Nädala teemaks on helkurite valmistamine!
•
•
•
•
•

22. oktoober kell 14.00 kokandus Liiliaga, kell 14.00 ja
15.00 vibutrennid Lina tn 21 õppehoone aulas
23. oktoober kell 16.00 meedianoorte koosolek
24. oktoober kella 15.45 -17.45 jõusaalitreeningud Põlva
Spordikoolis
25. oktoober helkuripuu avamine
27. oktoober meedianoorte laupäevak: tehnointervjuu I
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Kultuurivaldkonna huvitegevus täiskasvanutele
2018/2019 aastal
Kultuurivaldkonna huvitegevus täiskasvanutele 2018/2019 aastal

Rühm/grupp/tegevus
Toimumiskoht
Toimumisaeg
SK SUN DOME - Timo Varik; 5141408; timovarik@gmail.com; www.facebook.com/PolvaPantajalad/
Rahvatantsurühm PÕLVA PÄNTAJALAD

Peri Külakeskus
Kultuurimaja

Mooste

teisipäev kell 18-19.30
pühapäev kell 10-12

Põlva Linna Harrastusteater - Kesk 16; Sirje Vill; 53340071; sirjevill@gmail.com

Harrastusteater

Kesk 16, Põlva

Võru 1, Muusikakool

SELTSING TANTSURÕÕM - Age Priimus; 53998740; agepriimus@gmail.com
Naisrahvatantsurühm Tantsurõõm

Põlva Kultuuri- ja Huvikeskus

MTÜ VÄRTEN - Esti Taal, 58022505; estitaal@gmail.com

Naisrahvatantsurühm Värten

Põlva Kultuuri- ja Huvikeskus

SELTSING PÕLVA MEMMED - Helje Põvvat; 5177891
Naisrahvatantsurühm Põlva Memmed

Põlva Kultuuri- ja Huvikeskus

Indrek Varik
Sirje Vill

MTÜ PÕLVA VAIMULIKU LAULU SELTS - Võru 1; Ester Liblik; 5249569; ester.liblik@gmail.com;
https://www.facebook.com/kammerkoormaarja

Kammerkoor Maarja

Juhendajad

kolmapäev kell 18

Ester Liblik

esmaspäev kell 19-21
kolmapäev kell 19-21

Marge Luude

kolmapäev 19-21

Andre Laine

esmaspäev kell 17 -19
neljapäev kell 17 -19

Helje Põvvat

MTÜ SEGAKOOR KEVADISED HETKED - Saidi Tammeorg; 5097391; saidi.tammeorg@gmail.com
Segakoor Kevadised Hetked

Põlva Kultuuri- ja Huvikeskus,
kooriklass

neljapäev kell 18.00-20.00

PÕLVA NAISKOOR MAI MTÜ - Saidi Tammeorg; 5097391; saidi.tammeorg@gmail.com

naiskoor

Põlva Kultuuri- ja Huvikeskus

teisipäev kell 18-20

MTÜ PÕLVA LÕÕTSPILLISELT- Võru tn 1; Heino Tartes; 5015410; heinotartes@hot.ee, www.lootsaklubi.ee

Põlva LÕÕTSAKOOL
Lõõtspilli koondorkester

Põlva Muusikakool
Põlva Muusikakool

1x kuus nädalavahetustel
kokkuleppel

MTÜ MAMMASTE HÄÄD ALOSTAJAD - Koolimaja tee 1; Ruth Raudsepp; 56954671; rutsepp@gmail.com

Keraamikaring täiskasvanutele

Koolimaja tee 1, Põlva Kool

esmaspäev kl 15.30-18.00

SELTSING NOBEDAD NÄPUD - Himmaste Külakeskus; Merike Verev; 5177803; merikeverev@gmail.com

Käsitööseltsing Nobedad Näpud

Himmaste Külakeskuses

kokkuleppel

Taevaskoja Külakeskus; Taevaskoja tee 3, Maie Peri 5627 8828

käsitööseltsing Vesipapp

Taevaskoja raamatukogu/külakeskus neljapäev

MTÜ VÄÄRT VÄRK - Janika Usin; 5294334; usin.janika@gmail.com

Mööbli restaureerimine ja redisain

kokkuleppel

SELTSING RUKKILILL - Tännassilma küla, Põlva vald; Tiia Johanson; 53495116; johansontiia34@gmail.com

Käsitöö, raamatud

Kähri seltsimaja

Saidi Tammeorg
Heino Tartes
Heino Tartes

Ruth Raudsepp
Merike Verev
Maie Peri

kursustepõhine

SELTSING PÕLVA KÄSITÖÖKLUBI - Kesk 16, Põlva; Mare Põld; 53917587; marepold@gmail.com

Käsitöö

Saidi Tammeorg

info FB Seltsing Rukkilill

Mare Põld
Tiia Johanson

MTÜ Põlva Kolmanda Nooruse Rahvakool - Uus 2, Põlva; Anne Nook; 5177822; nook@hot.ee

Eakate koolitused ja loengud

Klubi Kuukiir - juhatuse esimees Mati Olle, 5183695

Eakate klubi puhkeõhtud

Põlva Päevakeskus

kursustepõhine

Põlva Kultuuri- ja Huvikeskus

iga kuu eelviimane pühapäev

PÕLVA PÄEVAKESKUS - Uus 2, Põlva; Anne Nook; 5177822; nook@hot.ee

Käsitööring, alates 9.oktoobrist

Põlva Päevakeskus

teisipäev kell 10

Merle Põlluveer

Kunstiring, alates 2.oktoobrist
Kantritants, alates 9.oktoobrist
Laulmine, alates 20.septembrist
Seltskonnatants, alates 3. oktoobrist
Ravivõimlemine, alates 17. septembrist
Ravivõimlemine, alates 17. septembrist

Põlva Päevakeskus
Põlva Päevakeskus
Põlva Päevakeskus
Põlva Päevakeskus
Põlva Päevakeskus
Põlva Päevakeskus

teispäev kell 14
teisipäev kell 13
neljapäev kell 10
kolmapäev kell 17
esmaspäev kell 9, 10 ja 11
kolmapäev kell 9,10 ja 11

Epp Metsaluik
Ene Risttee
Ester Liblik
Helje Põvvat
Hanna-Grete Rüütli
Hanna-Grete Rüütli

Mooste KM suur saal
Mooste KM väike saal
Mooste KM
Mooste KM väike saal
Mooste KM
Mooste KM väike saal

teisipäeval kell 19
neljapäeval
esmaspäev kell 19
esmaspäev kell 10.30
pühapäev kell 10-12
pühapäev 12.30

Urmo Haidak, 5635 4155

MOOSTE KULTUURIMAJA, INFO Maret Aruoja 5160656
NAISRAHVATANTSURING "SOOLO"
SEGAKOOR
RAHVALIK SELTSKONNATANTS
segarahvatantsurühm PÄNTAJALAD
meeste tantsurühm
AHJA KULTUURIMAJA, INFO Külliki Poroson, 5372 7732
Peotantsuklubi "PÜHAPÄEVITAJAD"
Memmede rahvatantsuring "HÕBESÕLG"
Seltskonnatantsuklubi "TANTSUSÕBRAD"
Naisansambel "Rukkirääk"

alates 1. oktoobrist
alates 3. oktoobrist
alates 2. oktoobrist

Jaanus Prükk,5388 7104
Anu Protsin, 5194 9817
Indrek Varik, 5345 7288
Urmo Haidak,5635 4155

algajad kell 15
esmaspäev kell 18.30
Külliki Poroson, 53727732
2 x kuus kolmapäev kell 18.00 Külliki Poroson, 53727732

VASTSE-KUUSTE KULTUURIMAJA, INFO Irina Retkova,5693 7848
SEGAKOOR
folkloorirühm KÕIVOKÕSÕ
teatritrupp HEA MAIK
line-tantsurühm MUMMUD
KÄSITÖÖTUBA
täiskasvanute näitering
pensionäride klubi KANARBIK
segarahvatantsurühm VIHISTA VIISKU

esmaspäev kell 18.30
neljapäev kell 18.30
kolmapäev kell 17
kolmapäeval kell 18
teisipäev kell 18
teisipäev kell 19.30
iga kuu viimane reede kell 12
teisipäev kell 19

Heli Kiho
Kersti Matson
Helju Purason
Katrin Toompalu
Heli Henn
Irina Retkova
Viive Hämäläinen
Katrin Peil

VANA-KOIOLA RAHVAMAJA, INFO Andres Määr, 528 4859
Laheda SEGAKOOR
naisansambel LAULULUST
Vana-Koiola näitering
käsitööring "Padjaklubi"

kolmapäev kell 18-21
esmaspäev kell 15-18
neljapäev kell 18-21
esmaspäev kell 10-13

Andres Määr, Aino Oviir
Heli Vesta
Maret Melts
Veneidi Heljula

esmaspäev kell 19

Ene Risttee

HUVITEGEVUS raamatukogu/külakeskus
Himmaste raamatukogu, INFO Ene Lugamets, 792 2336
line-tants

Tilsi koolimaja
Vana-Koiola Rahvamaja
Vana-Koiola Rahvamaja
Tilsi sotsiaalkeskus
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Palju õnne ja head tervist,
juubilar Ilme Kuld!
Ilme Kuld sündis 10. oktoobril 1938 Mooste vallas, Kaaru külas. Pärast Jaanimõisa 7-klassilise Kooli lõpetamist asus toimekas
neiu oma haridusteed lõpetama Tartu Kujutava Kunsti Koolis ja
Eesti Riiklikus Kunstiinstituudis. Seal sai temast diplomeeritud
kunstnik-skulptor.
Näitusekülastaja tunneb Ilme Kulda aga väga pikka aega, aastast 1966. Tema töid on imetletud lisaks Eestile ka Lätis, Soomes,
Rootsis, Inglismaal, Saksamaal, Itaalias, Prantsusmaal, Hispaanias, Austraalias jm. Arvukatel kunstisümpoosionidel Belgias,
Saksamaal, Prantsusmaal jm. on tema skulptuurid toonud meistrile võiduloorberid. Prantsusmaalt, La Bresse’st on aga pärit kõrgeim rahvusvaheline tunnustus ja peapreemia “Rahuingli” eest
(1990).
Suure publikumenu on pälvinud tema lüürilised naisfiguurid.
Just see element tema töödes on leidnud põhiliselt kasutamist loominguliste ideede väljendamisel.
Põlvamaal on väga palju Kuldade skulptuure (siinkohal on
paslik meelde tuletada, et ka Ilme abikaasa, teeneline kunstnik
Riho Kuld on skulptor).
Juubilar Ilme Kulla loominguga kohtume Moostes, kus mõisahäärberi ees tervitab meid “Kassnaine” ja Riho Kulla “Panter”.
Räpina Aianduskooli ees võlub vaatajat graatsiline “Külvaja”.
Põlvas paelub pilku kultuurikeskuse esine puuskulptuur noorest
mõtlikust neiust jne. 2010. aastal avasid Ilme ja Riho Kuld aga
Rõuges viimase aja ühe suursugusema ja väärikama skulptuuri
Maarjamaal – Eesti Ema.
Ilme Kuld on oma elus teinud väga palju tööd. Seda kõike on
krooninud vaataja soe armastus ja žüriide kiitus.
Et aga Ilme Kulla lapsepõlvemaal Siisi talus Kaaru külas veedavad Ilme ja Riho Kuld aasta leebed ja päikselisemad kuud, siis
paluvad skulptorid oma kunsti vaatama Mooste mõisa Veskiteatrisse ja Viinakeldrisse 16-17. oktoobril kella 11-17-ni. Kohtumiseni Moostes!
Sõbrad Moostest

Suvelõpu kohtumine
Vanakülas

Suviselt soe septembri alguse laupäev tõi Vanaküla, Kiisaküla
ja Holvandi rahvast külakeskuse platsile perepäevale. Alustasime
turuga, kus omavalmistatud käsitöötooteid pakkusid meie endi
küladest pärit meistrid. Huvitava väljanägemisega figuurseepe
pakkus Merle Aron. Ta oli valmistanud ka näiteks tõrvasalvi, mis
aitab erinevate nahaprobleemide puhul, lõhnab meeldivalt ja on
mõnusalt pehme.
Kristallikujulisi suuremaid ja väiksemaid seepe oli toonud
müügiks Kristella Nupp minifirmast Kristallselge. Sortiment oli
lai ja valida raske, kuid erineva lõhnaga seepide hulgast leidis iga
ostja endale kõige meeldivama.
Osta sai veel maasikamoose, vutimune, vaipu ja linikuid –
kõik meie küladest pärit tooted.
Suurt elevust ja huvi nii laste kui ka täiskasvanute hulgas tekitas Leevakult pärit Heivi Kurg oma väikeste Jaapani kangastelgedega (pildil), millel kootakse saori kangast. Vaatamata esialgsetele
kahtlustele sai iga proovija kudumisega hakkama, lühemaid ja pikemaid linikuid kooti suure innuga. Kudumine käis veel siiski, kui
külastajad end koduteele seadsid ja plats tasapisi tühjenes.
Lõbusat külakosti pakkus Lasva näitering Näitelust. Kavas oli
kaks lühinäidendit: „Suur juhus“ ja „Kõige õigem eesti naine“.
Õige eesti naise valimistel sai ka publik osaleda ja muidugi osutus
valituks kandidaat, kes suutis ülal pidada seitset last ning viinalembest meest. Näitlejad oskasid vaatajaid naerutada, kuid samas
ei läinud ka millegagi liiale. Igatahes aplaus oli tugev.
Perepäevalistele pakkus kehakinnitust Kaire Kulla ja Maarika
Poksi õuekohvik. Maitsva seljanka kõrval olid menüüs ka hõrgutavad koogid-pirukad. Kõike pakutavat osteti hoolega. Perepäev
oli külarahva tore suvelõpu kokkusaamine!
Urve Grünberg
Foto R. Prušinski
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Laheda segakoor esines Vormsil
Juulikuu viimasel päeval
reisis Laheda segakoori lauljaskond koos Lahedate muttidega
Vormsi saarele. Eesmärgiks oli
anda kohalikule rahvale üks
vahva kontsert ning tutvuda
saare elu-oluga. Varasemalt on
segakoor käinud Saaremaal,
Hiiumaal, Kihnus ja Ruhnus.
Suvistest saarereisidest on saanud omaette traditsioon. Kava,
millega on saartel esinetud,
kannab pealkirja „Uman keelen Lahedalt“ ja koosneb peaasjalikult Uma Pido lauludest.
Seekordne esinemine toimus
Vormsi rahvamajas. Publikut
oli kohale tulnud üllatavalt
rohkelt. Võrukeelsed laulud
meeldisid saarerahvale väga,
telliti isegi lisalaule. Suurepäraselt võeti publiku poolt vastu
ka Lahedad mutid, kes laulude
vahele nalja viskasid ja oma
lõbusa esinemiskava ette kandsid. Koori kolmepäevase reisi
programmi kuulus lisaks kontserdile ekskursioon saarel ja
väike rannapuhkus. Palju infot
ja teadmisi Vormsi kohta jagas
meile suurepärane kohalik giid.

Tagasiteel koju tutvusime Haapsalu linnaga, külastasime linnust ja kaunist promenaadi.
Alanud hooajal pühendub Laheda segakoor
peamiselt üldlaulupeo laulude õppimisele. Mõtted mõlguvad ka järgmise reisi osas, mis toimub
kindlasti taas mõnele kaunile Eestimaa saarele.

Kes soovib meie laheda laulukooriga liituda –
olete oodatud, praegu on selleks parim aeg!
Andres Määr
Vana-Koiola Rahvamaja juhataja
Foto erakogust

Väike tagasivaade ühele suvisele
ekskursioonile

8. augustil startis Tännassilma külast buss ja eesmärgiks oli võetud veeta üks vahva päev seltsing Rukkilille liikmetega. Esimeseks
sihtkohaks oli Olustvere mõis kus giid andis ülevaate mõisa ajaloost.
Peale seda suundusime iseseisvalt avastama, mida pakub Olustvere
mõisa juures tegutsevad erinevad mõisa kojad. Aeg läks seal kiiresti
ja pidime minema edasi, et õigeks ajaks jõuda Eesti Piimandusmuuseumi. Piimandusmuuseumis oli paljudele nostalgiline hetk, need
armsad jäätise-, piima-, jogurtipakendid jne.
Järgmiseks võtsime suuna Võhma, kus meid ootas Võhma kohvikus maitsev ja kosutav lõunasöök. Peale sööki tegime autorongiga
Võhma peale 15 minutilise sõidu. See sõit pakkus suurt elevust kõigile. Ega meie naeruteraapia ei lõppenud rongisõiduga. Edasi suundusi-

me Võhma Valgusvabrikusse, kus meid naerutas vabriku peremees.
Saime teada kuidas eesti juust viis kokku ühe paari ja millest süttis
armastus. Meil oli võimalus käia läbi veel vabriku poest ja osta kaasa
pimedateks sügisõhtuteks küünlaid.
Meie ekskursioon oligi seal maal kus tuli taas bussi nina keerata
kodu poole. Mööda sõites külastasime veel Põltsamaa roosisaart.
Kaunis ja päikseline suvepäev sujus plaanipäraselt. Aitäh minu
armsad seltsingu liikmed. Suured tänud Tuuliku reisidele ja bussijuht
Ahtile. Tänud ka Põlva Vallavalitsusele.
Tiia Johanson
Seltsing Rukkilille juhataja
Foto Tiia Johanson

Koduhoidiste näitus-degusteerimine Vastse-Kuuste Kultuurimajas
Toiduainete erinevad säilitamisviisid olid
tuntud juba meie esivanematele. Hoidistamine tänapäevases mõttes jõudis meieni tänu
naisseltsidele, kes korraldasid huvilistele
sissekeedukursusi. Tänapäeval on aiamaa
omamine ja hoidistamine suhteliselt tavaline ja meile omane. Oma suhtlusringkonnas
on meil kõigil tuttavaid, kes hoidistamist
harrastavad. Mooside, salatite, mahlade jm
keetmine on heaks võimaluseks koduse saagi
hoiustamiseks. Sissetegemine on ühelt poolt
võimalus talvel oma keldrivarudele loota,
teisalt pakub see suurt avastamis- ja katsetamisrõõmu ning teadmist, et kõik, mis kõhtu
läheb, on enda poolt tehtud.
Hoidiste raamatutes ja internetis on hulgaliselt huvitavaid retsepte, kuid neid valides
on see nagu lotomäng, kas ikka valitud ret-

septi järgi valmistatav hoidis sulle ja su perele maitseb.
Maitsete heaks avastamiseks on koduhoidiste näitused koos degusteerimistega.
Üks selline võimalus oli 13.–14. septembril Vastse-Kuuste kultuurimajas, kus toimus
koduhoidiste näitus. Huviline sai mitte ainult
vaadata purke välispidiselt ja tutvuda nende
sisu retseptidega, vaid ka avastada nende
hoidiste maitseid.
Kokku laekus kultuurimaja näitusele 38
koduhoidist. Algul tundus korraldajale, et
hoidiseid nagu vähevõitu, kuid degusteerijate arvates oli neid parasjagu.
Kõige enam said degusteerijate poolt
punkte marineeritud puravikud – valmistaja Liia Hämäläinen, vanilliga ploomimoos
– valmistaja Eva Kraav ja vaarikamoos –

valmistaja Marina Motornov. Mõned punktid vähem said hoidistest: juurvilja-seene
assortii- valmistaja Silvija Sinijärv, õuna
sidrunheina moos- valmistaja Külli Tohver,
kurgid sinepikastmes, merevaigune õunamoos, krehvtine kõrvitsasalat – valmistaja
allakirjutanu.
Suur tänu kõigile, kes hoidiseid näitusele
tõid.
Võitjatega sõidetakse 22. septembril
Olustvere Hoidiste messile.
Irina Retkova
korraldaja
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Põlva Memmede august oli lõbus ja
tegus
Eesti juubeliaastal on palju toredaid ettevõtmisi. Rahvatantsurühmal Põlva Memmed, mille juhendaja on Helje Põvvat oli
eriti tegus augustikuu.
5. augustil toimus Kanepis rahvusvaheline tantsupäev ”Tants teeb südame rõõmsaks!” Päev möödus lõbusas tantsuringis
Maria Drenkhani juhendamisel.
7.-8. augustil osalesime Leedu, Läti ja
Eesti juubeliaasta rahvakunstipeol Leedus
Telsai linnas.Meie esinesime koos Võru
Naisrühma ja Kanepi seltskonnatantsurühmaga Päripidi. Esinemine toimus kitsukeses,
aga väga sõbralikus kultuurikeskuses.Välisesinemist takistas ilmataat. Telsai on avar
puhas ja roheline linn, kus on elanikke 40 tuhat. Tagasiteel oli meil isekeskis nii põnev, et
Valga Alkopood ei tulnud kellelegi meelde.
10.-12. augustil olime juba Kihnus, kus
toimus Kihnu tantsupäev. Kagu-Eestit esndasid Ruusa naisrühm, Räpina naisvõimlejad,
segarahvatantsurühm Reilender ja rahvatantsurühm Põlva Memmed. Ilmataat soosis meid: Kihnu ekskursiooni ajal istusime
veoauto kastis pinkidel ja nautisime ilusat
loodust, korrastatud maju, turismitalusid.
Kihnus on palju kitsaid, kuid asfalteeritud
teid. Eksimisvõimalus on suur, kuigi pindala on vaid 21 ruutkilomeetrit. Õppisime
Kihnu tantse ja osalesime rahvakunsti õppetoas.Kihnus on uus väga kaasaegne avar
rahvamaja, mis talletab pikka kultuurilugu.
Õhtusel lõppkontserdil esinesid kõik saarele
saabunud külalisrühmad. Kohalikel oli sugulassidemete põhjal moodustatud segarahvatantsurühm. Põlva Memmede esinemine
pälvis palju kiidusõnu.
Augustikuu lõpetas meeliülendav sõit
Soome, Pori linna. Meid kutsus külla Pori
Rahvaülikooli rahvatantsurühm Lampi,
mille juhendaja on endine põlvakas HELI
VIJA. Meie sõprus on kestnud juba 11 aastat. Öömaja pakkus Pori Pensionäride Ühendus endises, aga äsjaremoditud koolimajas

MTÜ Taaskasutuskoda
tähistab sünnipäeva!
Mooste mõisa kompleksis tegutsev mittetulundusühing Taaskasutuskoda tähistab 28. septembril juba 6. sünnipäeva ja pidupäevale kohaelt ootab ka külla 10-14ni.
Pakutakse kooki ja kohvi ning poes ootavad ka mitmed hinnaüllatused.
Taaskasutuskoda MTÜ tegeleb üleliigsete, kuid kasutuskõlblike esemete kokkukogumise, korrastamise ja uuesti kasutusse andmisega müümise või tasuta loovutamise teel taaskasutuskeskuse
põhimõttel. Esemed suunatakse ringlusesse läbi Moostes asuva
poe või Internetis tegutseva e-poe kaudu. Taaskasutuskojal on
vastuvõtupunktid Põlva, Valga, Otepää ja Ahja jäätmejaamades,
mis annab elanikele võimaluse mugavalt kodu lähedal asju loovutada.
Kristi Zolgo, Taaskasutuskoja perenaine
tel 59004814, e-post: info@taaskasutuskoda.ee

Pirttijärvel. Soomes olime 31. aug.-3. sept.
Laupäeval toimus Noormakkus Kahari koduloomuuseumi päev. Lähedal oli laat ja
toimusid vanade talutööde õpitoad.Muuseumi õuel andsime kaks kontserti. Koos
Põlva Memmedega esinesid Kanepi seltskonnatantsurühm Päripidi (juhendaja Maria
Drenkhan) ja Põlva Muusikakooli noored
lõõtsamängijad tuntud õpetaja ja pillimeistri
Heino Tartese juhendamisel. Kogu reisi jäädvustas Põlvas tuntud Fotograaf Riho Semm.
Õhtul jõudsime jalutada mere ääres Kalloses:
on ikka suured kaljud! ... kivid...tuul. Poikeljärve Paviljonkis toimus suve lõppu tähistav
soome moodi tantsuõhtu, ka meie olime seal.
Pühapäeval toimus tunnine kontsert Pori
linna keskturul, mille lähedal oli räimelaat.
Jalutasime lillerohkes pargis, tutvusime tähtsate hoonetega ja siis Pirttijärve koolimaja.
Saabudes kohtusime Pensionäride Ühenduse

liikmetega ja Lampi rahvatantsijatega. Oli
põnev õhtu! Pensionärid korraldasid grilliõhtu ja osalesid ühistantsudes. Tantsurühmad
esinesid eraldi ja ka kõik koos. Õppisime
ühiselt tantsima nii soome kui eesti seltskonnatantse. Aktiivselt lõi kaasa noor lõõtsamees Mihkel Linnus. Õhtu sulas märkamatult öösse.
Kogu reis oli väga lõbus ja leidsime,et
vene vanasõna sobib meile: ne imei sto rublei, a imei sto drusei.
Soovime kõikidele juhendajatele tervist,
jaksu, tahet ja indu meile uute tantsude õpetamisel ja vanade lihvimisel. Tantsijad tänavad juba ette toredate esinemiste eest!

Marie Juks
Põlva Memmedest
Riho Semmi foto

Karilatsi Külaselts käis mõtteid kogumas
Eelmisel sügisel oli Karilatsi Küla Seltsil plaanis hakata ehitama külamaja. Tekkis huvi ja sündis plaan külastada teisi külaseltse,
et tutvuda teiste külamaja omanikega ja välja selgitada, kui kulukas
on maja ülalpidamine ning kuidas nad hakkama saavad.Seekord otsustasime külastada Harju- ja Järvamaad, kuna meil leidus seal ka
tuttavaid. Mõeldud, tehtud!
Kirjutasime projekti Kohaliku Omaalgatuse Programmi, kust
saime soovitud sõiduraha ja õppereis võis alata. Esialgselt oli reis
plaanitud maikuusse, kuid sõidule registreerijaid oli vähe ja lükkasime sõidu edasi juulikuusse, sest siis oli paljudel puhkus. Õppereis
sai võimalikuks tänu KOP-i toetusele, mille eest neile suured tänud!
Meie õppereisi marsruut oli järgmine: Karilatsi – Prandi –
Voose-Kaaruka – Karilatsi. 20. juulil startisime Karilatsist ja jõudsime Prandi külamajja, kus meid juba ootas Ivi Ojasalu – maja perenaine. Maja oli väliselt väga ilus, kaasaegne ja avaldas muljet kõikidele.
Vestluses Iviga selgus, et juhatuse liikmed elavad Tallinnas ja kohapeal on ainult tema, kes võimaldab korraldada selles külamajas
üritusi. Igapäevaselt majas tegevusi ei toimunud. Uudistades maja
sisemust, oli kurb kuulda, kuidas kondentsvesi jookseb elektrikappi,
kamin ei tõmba, trepp teisele korrusele on ehitatud maja seest ja seega
müra kostub ka ülemisele korrusele, kuigi ruum on mõeldud puhkamiseks. Uurisime veel, kuidas
nad majanduslikult hakkama
saavad ja vastus
oli, et suveperioodil rendime
ruume välja ja
kohalik omavalitsus maksab
elektriarved.
Jõudsime
Voose küla kultuurimaja juurde, kus meid ootas Anna Nilisk ja läbi vihma sammus
meie juurde Tanel Talve. Me olime varem kuulnud, et Vooseküla
ehitab põhumaja ja tahtsime seda näha. Tegelikult see nii ei olnud,
sest maja nimega Päikesemaja, asus Tanel Talve isiklikul maa-alal
ning oli ehitatud põhuplaatidest, mitte põhupallidest. Selles majas
kangastub ajalugu Tanel . Talve vanaisa piltidest seinal ja majast
saab tulevikus keeruka tegevuse läbi kaasaegne keskkond inimese
ümber, kus tulevikus korraldatakse koolitusi.
Liikusime edasi Voose külaplatsile, kus oli palkidest ehitatud

võimas varjualune, mida vihmase ilma korral sai presentidega igast
küljest katta nagu kardinaid ette tõmmates. Platsi ühes servas oli
Tarzanirada, teises laululava koos terrassiga. Vastlapäeva ja teisi talispordi üritusi viisid nad läbi külaplatsil, kuid koolituste ja pidude
läbiviimiseks kasutasid nad kultuurimaja. Kultuurimaja elektrikulud kattis Vallavalitsus.
Teel Kaaruka suunas saime kõvasti vihma ja kui kohale jõudsime, saabus hilinedes juhatuse liige Malle Rooba, kes pakkus meile
lohutuseks hilinemise eest värskelt keedetud mustsõstramoosi ja
saia. Malle rääkis meile, et nende külamaja on ümberehitatud tsemendikuurist juba 1997. aastal. Hetkel käib neil koostöö noortega ja
maja kasutatakse
hästi palju. Majas
oli teisel korrusel
ööbimisvõimalus ja seega on
seal korraldatud
ka
õpilasmalevat. Ruumid olid
omanäolised, kuid
hubased ja meeldivad. Nende tegemisi toetas samuti
vald ja tulu saadi ka ruumide välja üürimisest.
Õhtuks jõudsime grillimiskohta ja meil oli koos võimalus arutleda nähtud külaseltside majade ning külarahva tegemiste üle.Jõudsime teadmiseni, et tänapäeval fondid rahaga külamaja ehitusi ei
toeta, sest külaseltsid ei suuda neid kulutusi kanda, mis maja kasutades tekivad ja vallad seda vastutust ei võta. Meie külaselts on
seni teeninud omatulu, et katta omaosalust fondidest raha saamise
korral. Mõistsime, et inimesed külas on veelgi olulisemad kui majad, et teha koostööd ja tunda sellest rõõmu.Tanel Talve kutsus meid
Vooseküla 777. aastapäeva tähistamise üritusele, võtsime küllakutse
vastu.
Kahju, kui õppereis meie külamaja ehitamise plaani kahandab,
aga ülevaade reisist sai selline. Siinkohal meie õppereis lõppes, mis
kõik sai võimalikuks tänu Kohaliku Omaalgatuse Programmile!		
			
Maie Asur
Karilatsi külavanem
Fotod erakogust

10 aastat Peri Kooli
muuseumituba
Peri kool on õpilastele suletud juba aastast 2004. Koolihoone
teise korruse pisikesse ruumi on üle poole sajandi töötanud kehalise
kasvatuse õpetaja Heino Kusnetsi elutööna kogutud materjalid kooli
varasema ajaloo kohta alates 1776. aastast. Olgu see nimi Sika või
Peri kool, haridusteele on siit alguse saanud palju põlvkondi meie
esivanemaid. 1. septembril 2018 kella 12ks oli õpetaja Kusnets
kutsunud kokku kunagised õpilased ja spordisõbrad, kelle koolitee
lõppes aastatel 1960 kuni 1970+. Noorusliku, kerge sportliku kõnnakuga 85aastane õpetaja tervitas kohaletulnud endisi õpilasi ning
kunagine vanusevahe oli vanadesse aegadesse vajunud.
Kogunesime igati korras söögisaali väiksele koosviibimisele.
Õpetaja Elena Tobreluts avaldas arvamust, et kui enam ei ela meid,
ei tunne ka keegi enam huvi. Selge on see, et isikuliseltmäletatakse
vaevalt kedagi. Võimalik on saada aga üldist ettekujutist aegadest,
oludest, riietest, millega kunagi sporti ja kehakultuuri tehti. Helgeid
mälestusi ja meenutusi heietades tegi meid murelikuks teadmatus,
kuidas säilitada ja täiendada kogutut tulevastele põlvedele. Nii kaua
kui endised õpilased ja õpetajad veel vandes kooliruumides saavad
kohtuda, on neil võimalus muuseumituba külastada.
Käisime üle rohtukasvanud palliplatsid ja leidsime üles ka kõige
järsema suusanõlva. Seal me oma jälgi ei leidnud, aga teise korruse muuseumitoa albumites ja diplomites olid need saavutused alles.
Nii see elu kulgeb: Mina, Daisy ja Vilmar avastasime, et sel päeval
möödus 60 aastat meie esimesse klassi astumisest aastal 1958. No ei
ole võimalik! Faktide kinnituseks ja muuseumi eksponaatide täienduseks tegime ühispildi.
Sirje Ilumets
kooli vilistlane
Foto erakogust
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Põlva Keskraamatukogus
Põlva
• Külli Volmeri ja Andrus Hämäläineni luule- ja
muusikakava „Lauldud ja lausutud“ 22. oktoobril
kell 18 raamatukogu saalis.
• Väljapanek „Raamatusoovitusi“ 19. septembrist
12. oktoobrini lasteteeninduses. Suvisele lugemivõistlusele laekunud pildid.
• Raamatunäitus „Ajatud Eesti asjad kirjanduses“
18. septembrist 18. oktoobrini näitusevitriinis.
• Näitus „Reisilt kaasa“ 19. oktoobrist 19. novembrini näitusevitriinis. Väljas on erinevatest riikidest
pärit järjehoidjad erakogust ja reisikirjanduse valik
raamatukogust.
• Põlva Kunstikooli õpilase Merily Järveotsa fotonäitus lugemissaalis 11. oktoobrist 30. novembrini.
Näitus kuulub noorteprogrammi „Kunst raamatukokku“.
Head noored lugejad! Raamatukogu pakub teile toredat tegevust raamatukogupäevadeks.
• Ettelugemispäev 22. oktoobril
• Ristsõnapäev 23. oktoobril
• Lauamängupäev 24. oktoobril
• Joonistuspäev 25. oktoobril
• Jututund 27. oktoobril kell 11
• Puslepäev 29. oktoobril
• Otsimispäev 30. oktoobril
Ahja (raamatukogu ja Tuglase muuseum)
•Jätkusari „Muuseum-muuseumis“ 10. oktoobril
kell 10–10.45. Külas on Räpina Koduloo- ja Aiandusmuuseum. Muuseumiõpetaja Toivo Lees räägib
paberi teekonnast minevikust tänapäevani. Kõik
osalejad saavad paberit valmistada. Oodatud on
4.–6. klassi õpilased.
• Eve Austa maalide ja joonistuste näitus „Minu
Eesti“ 26. septembrist 26. oktoobrini muuseumis.
• Toomas Mastiku ja Kadri Niinsalu fotonäitus
„Linnud“ 10. oktoobrist 10. novembrini raamatukogus.
• Käsitööringi Kullaketrajad hooaja avamine ja tööplaani arutelu 5. oktoobril kell 9 muuseumis. Ringi
juhendab Malle Avarmaa.
• Käsitööringi Tegusad Totsid hooaja esimene kohtumine 28. oktoobril kell 13 raamatukogus. Valmistame fimotikandiga ehteid, juhendaja Kaire
Luksepp.
Himmaste
• Laste lugemispäev 11. ja 25. oktoobril kell 17.
• Laste joonistustund 8. ja 29. oktoobril kell 17.
• Väärikate õhtu 12. oktoobril kell 17. Vestlusringi
„Keha ja vaim sügiseks valmis“ juhib pereõde Annika Toots.
• Kodu-uurija Liina Kähr räägib 26. oktoobril kell 16
lastele Jakob Hurda noorusaastatest Himmastes.
• Harrastuskunstnik Aado Kottise maalinäitus 17.
septembrist 17. oktoobrini külakeskuse saalis.
• Käsitööringi kokkusaamine 1., 15. ja 29. oktoobril
kell 18. Juhendaja Merike Verev. Oodatud on kõik
senised ja uued huvilised.
• Linetants esmaspäeviti kell 19. Juhendaja Ene
Risttee. Oodatud on senised ja uued tantsijad.
Kauksi
• Lugejamäng „Raamatuseljaluule“. Oktoobrikuu
jooksul on huvilised oodatud raamatupealkirju värsiridadeks sättima.
• Raamatuvahetuspäev (raamatuid saab ära anda,
vahetada, juurde soetada) 24. oktoobril.
• Raamatuväljapanek „Hunt – Eesti rahvusloom“
1.–30. oktoobrini.
Kiidjärve
• Lugejamäng „Kui hästi tunnen oma kodukohta Kiidjärvet“ 20.–30. oktoobrini. Kasutada saab
kõiki raamatukogu infoallikaid. Raamatukogus on
rikkalikult talletatud kohalikku kultuuripärandit –
kroonikad, fotoalbumid, laulja Kalmer Tennosaare
isikuarhiiv jne.

• Ettelugemispäev kõigile 21. oktoobril kell 13–16.
Loeme Lehte Hainsalu loomingut, mängime lauaja laulumänge. Oma lauamäng kaasa!
• Kiidjärvelane, Põlva vallavolikogu esimees Lennart Liba laenutab 28. oktoobril kell 11–13 raamatuid ja vestleb lugejatega.
• Väljapanek „Lehte Hainsalu – 80“ 20.–30. oktoobrini.
Kiuma
• Neljapäevaklubi (kirjandusklubi) kokkusaamine
neljapäeviti kell 11.
• Raamatukogupäevadele pühendatud kokkusaamine 25. oktoobril kell 11. Kõneldakse aasta jooksul loetud huvitavamatest raamatutest.
Mooste
• Ettelugemine lasteaia noorimate rühmas 19. oktoobril ja keskastmes 25. oktoobril.
• Ühislugemine ja piltide joonistamine vanema
rühma lastega 26. oktoobril.
Peri
• Peri pargist korjatud tammetõrud raamatukoguhoidja laual ootavad laste käte läbi kariloomadeks
saamist.
• Üritus suurtele inimestele „Kohtume raamatukogus“ 15. oktoobril kell 17.30. Räägime suvel loetud raamatutest ja suvesündmustest.
• Raamatukogupäevad ja koolivaheaeg „Lugemine
lubatud“ 22.–30. oktoobrini. Kavas on ühislugemine, lauamängude mängimine, ristsõnade lahendamine ja väike pargikoristus.
Rasina
• Raamatukogupäevade ajal külastab Lõvi Lõrr
(raamatukoguhoidja) Mooste Lasteaia Tammetõru
Rasina liitrühma ja loeb iga päev ette ühe jutu.
Taevaskoja
• Käsitööringi kokkusaamine 11., 18. ja 25. oktoobril kell 13–16.
Vanaküla
• Käsitööseepide valmistamise õpituba 21. oktoobril kell 13. Juhendab Merle Aron.
• Silver Kommussaare loodusfotode näitus 30. novembrini.
Vastse-Kuuste
• Pidu „20 aastat ühte sammu“ koos kooliga 3. oktoobril kell 10.15.
• Laste lugemissuve pidulik lõpetamine 26. oktoobril kell 14. Ootame kõiki lugemissuvel osalenuid. Auhinnad! Üllatused!
• EV100: pärandkultuuriõhtu „Eesti looduslikud
pühapaigad – juured ja vägi“ 1. novembril kell 19.
Looduslikest pühapaikadest, mis talletavad kohaja perepärimusi, uskumusi, tavasid ja teadmisi,
räägib pühapaikade uurija ja tutvustaja, paljude
artiklite ja raamatute autor Ahto Kaasik. Koostöös
naisteklubiga Kolmapäev. Toetab Eesti Kultuurkapitali Põlvamaa ekspertgrupp.
• Vastse-Kuuste Kooli käsitööõpetaja Teele Tenso
tööde näitus 3. septembrist 5. oktoobrini. Autor on
lõpetanud Tartu Kõrgema Kunstikooli ja näitusel
ongi väljas valik õpingute ajal valminud töödest.
Noor õpetaja asus 2017. aastal tööle oma kunagisse kooli. Näitus kuulub noorteprogrammi „Kunst
raamatukokku“.
• Hundiraamatute näitus „Hunt – Eesti rahvusloom“ 20. septembrist 25. oktoobrini.
• Vastse-Kuuste noorte fotonäitus „Lugemine lubatud“ 3.–26. oktoobrini. Näitus kuulub noorteprogrammi „Kunst raamatukokku“.
Ürituste kava täieneb.
Jälgige www.raamat.polva.ee
Raamatukogupäevade ajal (20.-30. oktoobrini) õigel ajal tagastamata jäänud raamatute
eest viivist ei võeta. Palun kasutage võimalust
kauaks kätte jäänud teavikud tagastada.

Suvelugemine 2018
Kui keskraamatukogu lasteraamatukoguhoidjad esimest suvelugemist ette valmistasid,
ei osanud keegi nii kuuma suve oodata. Võistluse ajal aga selgus, et väga palav ilm ei pruugi
lugemist sugugi segada ja võistluse saab kordaläinuks lugeda. Raamatukoguhoidjad koostasid
kolm erinevas raskusastmes suvelugemise passi,
millesse on trükitud 14–16 raamatu kaanepildid.
Välja võeti 55 passi, kõige rohkem (31) lihtsama
(väiksematele lastele mõeldud) valikuga passe.
Korraga võis lugeda ka mitme passi raamatuid.
Kindlasti toimivad passid ka soovitusnimestikuna ja seetõttu võib neid raamatukogust küsida
ka teistel aegadel kui suvel. Korraga sai lugemiseks valida kaks raamatut, mis laenutati kaheks
nädalaks. Läbiloetud raamatu kohta tuli raamatukogus täita küsitlusleht või joonistada pilt.
Passi aga löödi tempel, mis lugemist kinnitas.
Kõige väiksemate laste soovitusnimestikus
olevale 25 raamatule (sealhulgas üks sari) esitati kokku 96 tagasisidet.
Populaarseimaks osutus Francesca Simoni
sari „Hirmus Henry” (seni ilmunud 14 raamatut), mille põhjal laekus koguni 46 joonistust
ja täidetud küsitluslehte. Küsimusele, kas soovitaks seda raamatut sõbrale, vastati nii: „Jaa,
„Hirmus Henry“ oli väga lahe!“ (4. klassi tüdruk), „Soovitan, sest see on naljakas ja tore raamat“ (3. klassi tüdruk).
Ilmar Tomuski „Triinu tomat” märgiti ära
kaheksal korral. Hinnang: „Raamat oli õpetlik.
Soovitan seda uute teadmiste saamiseks“ (4.
klassi tüdruk).

Aino Perviku „Sinivant joonistab” inspireeris ka lapsi joonistama – kokku kaheksa vahvat
pilti.
Keskmise raskusastmega 15 raamatule sai
raamatukogu 36 tagasisidet. Populaarseim oli
Hugo Vaheri „Vääna jäljekütid”. Soovitusi sõpradele: „Soovitan seda lugeda, sest siin olid
erinevad tunded“ (3. klassi tüdruk), „Oli tore,
seikluslik tagaajamismõistatus“ (4. klassi tüdruk).
Kadri Lepa „Poiss, kes tahtis põgeneda” pälvis niisuguse hinnangu: „See oli päris naljakas,
et Mart kartis ilmaasjata. See raamat pani mind
nutma. Ma olin kella üheni üleval“ (3. klassi
tüdruk).
Reeli Reinausi raamatu „Kuidas mu isa endale uue naise sai” soovitab 3. klassi tüdruk
nõnda: „Lood olid naljakad, tõsised ja veidrad.
Soovitan, sest raamatus oli palju totrust.“ Totrus
on siinkohal võetav huumori sünonüümiga.
Noortekirjanduse (kõige raskema valikuga)
passe võeti küll välja, kuid tempelid neisse ei
tahetud. Aga küllap koguvad lapsed julgust ja
järgmistel võistlustel võtavad ka keerukamaid
raamatuid ette. Kui eelnenust võib jääda mulje,
et poisse suvelugemisest osa ei võtnudki, siis see
pole õige, poisse oli kolmandik. Kõige rohkem
raamatuid (25) luges läbi üks 1. klassi poiss.
Suvelugemise lõpetamisele 21. septembril
kutsuti 20 tublimat lugejat. Joonistuste väljapanek on avatud 12. oktoobrini.
Uue suveni viivad lugemissügis, -talv ja -kevad!

Nutikoolitus keskraamatukogus
Teisipäeval, 9. oktoobril kell 17.00-19.30 leiab Põlva Keskraamatukogus aset NutiAkadeemia koolitus Nutiseadmete ABC.
Koolitus on mõeldud kõikidele huvilistele, kes tunnevad end nutitelefoni või tahvelarvuti seltsis
veel pisut ebakindlalt, kuid soovivad oma igapäevaseid toiminguid nende abil mugavamaks muuta.
Nutiakadeemia koolitustel saab tutvuda nutiseadmete kasutamise põhitõdedega. Saab teada, mis
on rakendused ja andmeside, kuidas otsida nutiseadme abil internetist infot, saata e-kirja või jagada
fotosid. Kõike seda õpetatakse tegema turvaliselt. Tähtsaks osaks NutiAkadeemiast on ka isikutuvastusvahendite Mobiil-ID ja Smart-ID kasutamise tutvustamine.
Koolituse kestab 2,5 tundi ja vajalik on eelregistreerimine, mida on võimalik teha aadressil http://
www.nutiakadeemia.ee/nuti-koolitused/ Vajadusel küsi registreerimiseks abi raamatukogust.
Pane end NutiAkadeemias proovile, ja juba mõne nädala pärast julged teha nutitelefoniga pangamakseid, saata lähedastele pilte, vaadata tahvelarvutist videosid ning palju palju muud.
Tere tulemast nutikate sekka!
Projekti viivad läbi Vaata Maailma SA, Swedbank Eesti, SEB, Telia, Elisa, ja SK ID Solutions.
Lisainfo ja koolitustele registreerimine www.nutiakadeemia.ee
NutiAkadeemia meeskond
koolitus@nutiakadeemia.ee

Põlva
Teataja
Kojukandest
Kui infoleht Põlva
Teataja teie Põlva valla
haldusterritooriumil asuva kodu või töökoha postkasti ei jõua, siis
- küsige seda oma postiljonilt või
- andke sellest teada Omniva klienditelefonil 661
6616 või
- kirjutage aadressile
info@omniva.ee
Põlva Vallavalitsus on
tellinud kojukande kõigisse Põlva vallas asuvatesse
postkastidesse. Postiljon
saab lehe asetada sellesse
postkasti, millel pole reklaamtrükiste keeldu.
Muutub toimetuse
e-posti aadress
Alates oktoobrikuust
palume kaastööd infolehele Põlva Teataja saata
e-posti aadressile
ajaleht@polva.ee
Põlva Teataja
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Ujumisrõõm Põlva ujulas
Põlva ujulas on võimalus alates oktoobrist saada osa UJUMISRÕÕMUST, kus treener on koos lastega vees, et õppida selgeks
ujumise põhitõed, sukeldumine, liuglemised ja koos vees mängides saada rõõmu liikumisest.
Pühapäeval kell 15.00 on 6- ja 7-aastased lapsed iseseisvalt
koos treeneriga lastebasseinis.
Pühapäeval kell 16.00 alustajate grupp, kus on tublid 3-aastased koos 4- ja 5-aastastega. Oluline, et lapse jalad puudutavad
basseini põhja, kus basseini sügavus on 85 cm. Ideaalis on laps
basseinis koos treeneriga iseseisvalt, kuid duširuumis peaks vanem abis olema. Kes vajab julgustust, siis saab lapsevanem koos
lapsega tunnis osaleda.
Beebide ujumine vastavalt soovijatele kuni grupi täitumiseni
6-8 last.
Registreerida ja küsimusi esitada saab kolkanu@gmail.com
Ujumisrõõmu juhendab treener Anu Kolk.

Treeningud täiskasvanutele 2018/2019 aastal
Rühm/grupp/tegevus

Osavõtutasu
kuus
(eurodes)

Toimumiskoht

Toimumisaeg

Juhendajad

Sporditulemused
OÜ LÄTTEKODA - Taevaskoja küla, Põlva vald; 56 15 3222; Kaja.Bleive@gmail.com; Kaja Bleive; www.lattekoda.eu

Kundalini jooga grupitunnid

selgub hiljem

selgub hiljem

Kaja Bleive

Põlva Spordikool - Uus 3, Põlva; Annika Aruots; 58667699; annika@minutrenn.ee; www.minutrenn.ee
teisipäev kell 19

Jumping

6€ tund

Uus tn 3, Spordikeskus

BodyART

4€ tund

Uus tn 3, Spordikeskus

kolmapäev kell 19

neljapäev kell 18.30

Annika Aruots

neljapäev kell 19.30

Annika Aruots

teisipäev kell 20.00

Põlva Spordikool - Uus 3, Põlva; Eve Reitalu; 55546445; eve@arcticsport.ee; FB: Treenime koos

Toning45’

5€ tund

Uus tn 3, Spordikeskus

kolmapäev kell 20.15

Põlva Päevakeskus - Uus 2, Põlva; Eve Reitalu; 55546445; eve@arcticsport.ee; FB: Treenime koos

CoreFit

5€ tund

Uus 2, Põlva

FlowFit

5€ tund

Uus 2, Põlva

Põlva Päevakeskus - Uus 2, Põlva; Anne Nook;517 7822; paevakeskus@polva.ee

Ravivõimlemine

Uus 2, Põlva

teisipäeval kell 17.30
teisipäeval kell 18.40
neljapäeval kell 17.30

esmaspäev kell 9.00; 10.00 ja
11.00
kolmapäev
kell 9.00; 10.00 ja 11.00

Eve Reitalu

Eve Reitalu
Eve Reitalu

Hanna-Grete Rüütli

Telia Spordiklubi - Uus 3, Põlva; Janika Usin; 5294334; usin.janika@gmail.com
Indiaca

15

Uus tn 3, Spordikeskus

kolmapäev kell 18-19
pühapäev kell 16.30-18.00

MTÜ PÕLVA VÕRKPALLIKLUBI VOLLY - Jane Pillai; Uus 3 Põlva; 56246437; jane.pillai@mail.ee;
www.facebook.com/Põlva VK Volly

Võrkpall - naised, mehed

15

Uus tn 3, Spordikeskus

mehed
esmaspäev
kell 19 kolmapäev kell 20:30
naised
teisipäev kell 19
neljapäev kell 19

Lasteaia tee 3, Mooste

esmaspäev kell 18.15
kolmapäev kell 18.15

Mooste Kultuurimaja - Irjana Viitkin; 5049979
Aeroobika neidudele ja naistele

tasuta

Mooste Kultuurimaja - Vaike Kumari; 50 42 466
Tervisevõimlemine neidudele ja naistele

tasuta

Lasteaia tee 3, Mooste

• 19.-20.augustil selgusid Viljandi Lossimägedes tänavuse aasta
Eesti meistrid orienteerumissprindis ja sprinditeates. Eesti meistriks tulid Lorely Kõrvel N18 ja Johanna Laanoja N16 klassis.
Öise orienteerumise meistrid selgusid sprindi võistluspäevade
vahelisel ööl Tääksi ürgoru nõlvade raske läbitavusega metsades. Siin läks noortel veel paremini. N18 klassis sai kuldmedali
Laura-Liis Kütt ja hõbemedali Lorely Kõrvel. M16 klassis Martin
Erik Maripuule hõbemedal ja Samuel Kolsarile pronksmedal. Lisaks võitis veel pronksmedali N16 klassis Anete Saar.
Teatepäeval sai pronkmedali MN18-20 klassi võistkond koosseisus Laura-Liis Kütt,Aleksander Kepler, Kevin Jaaska, Birgit
Russka.
• Eesti meistrid tavarajal, noorte ja veteranide teatejooksudes selgusid 25.-26.augustil Võru lähedal Kütioru kaardil. Eesti meistriks tulid taas Lorely Kõrvel N18 ja Johanna Laanoja N16 klassis.
Hõbemedali võitis Samuel Kolsar M16 klassis ja pronksmedali
sai Laura-Liis Kütt N18 klassis.
• Teatejooksudes võitsid kuldmedali Anete Saar, Geteli Hanni,
Johanna Laanoja N14/16 klassis. Laura-Liis Kütt, Birgit Russka,
Lorely Kõrvel said hõbemedali N18/20 klassis. M14/16 klassis
said pronksmedalil August Jakobson, Martin Erik Maripuu, Samuel Kolsar.
• Eesti meistrivõistlused orienteerumises pikal rajal toimusid 15.
septembril Veskimõisas. Taaskord võitis kuldmedali N18 klassis
Lorely Kõrvel.
Põlva Spordikool

Irjana Viitkin

teisipäev kell 19.00 neljapäev
kell 19.00
Vaike Kumari

Mooste Kultuurimaja spordiring „INDIACA“ - Raimund Otsmaa; 52 264 96
Indiaca

tasuta

Lasteaia tee 3, Mooste

tasuta

Lasteaia tee 3, Mooste

Mooste Kultuurimaja - Margus Petersell; 5155008

Lauatennis

tasuta

Lasteaia tee 3, Mooste

Vastse-Kuuste Kultuurimaja - 5693 7848; www.vkk.ee

Aeroobika

Raimund Otsmaa

Põlva Teataja

Mooste Kultuurimaja - Anu Protsin; 51 94 9817
Võimlemine eakatele

esmaspäev kell 19.00
kolmapäev kell 19.00

Pargi 4, Vastse-Kuuste

esmaspäeval kell 9.30
neljapäev kell 9. 30

Anu Protsin

neljapäev kell 19.00

Margus Petersell

neljapäev kell 19.30

Kadri Trefner

Väljaandja: Põlva Vallavalitsus
Trükk: AS Kroonpress; Trükiarv: 6450 eks
Toimetaja: Annely Eesmaa
Infoleht ilmub üks kord kuus, v.a juulikuu.
Põlva Teataja kojukanne toimub kolme tööpäeva vältel alates infolehe
ilmumispäevast.
Kaastööd ja kuulutused palume saata hiljemalt 10. kuupäevaks
aadressil ajaleht@polva.ee
Toimetusel on õigus otsustada kaastööde avaldamine ning õigus kaastöid
lühendada ja redigeerida.
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SÜNDMUSED SEPTEMBRIS

ÕNNITLEME
VÄÄRIKAID
JUUBILARE
97
Ella Pähn
Melanie Hirmo
Suurküla
Põlva linn
Ilme Ämarik
96
Põlva linn
Arved Visse
Partsi küla
75
95
Viive Kaarna
Hilda Neumann
Rosma küla
Meemaste küla
Anu Mallas
92
Mammaste küla
Astrid Karro
Meinhard Zupsman
Kiidjärve küla
Suurmetsa küla
91
Eva Rein
Helene Karss
Põlva linn
Põlva linn
Malle Kõiv
Eha Vissov
Peri küla
Mammaste küla
Maret Peedumäe
Valentine Adamson
Suurmetsa küla
Mammaste küla
90
70
Hans Lepasson
Elle Abroi
Tännassilma küla
Kastmekoja küla
Elsa Sabre
Kati Pikkat
Vastse-Kuuste alevik Vastse-Kuuste alevik
Linda Arund
Kaja Loopman
Mooste alevik
Soesaare küla
Helju Mark
Eerika Kõiv
Põlva linn
Põlva linn
Siiri Tenno
85
Loko küla
Ellen Help
Maie Aasmets
Himmaste küla
Põlva linn
Mart Toom
Valli Saamen
Põlva linn
Põlva linn
Aino Haabma
Heili Kepp
Leevijõe küla
Ahja alevik
Elkin Kärsin
Nikolai Koltsov
Põlva linn
Põlva linn
Helju Maasikmets
Mare Kahar
Suurmetsa küla
Tilsi küla
Leili Kurvits
Sirje Ardel
Himmaste küla
Peri küla
Helga Parisalu
Henn Mällo
Mooste alevik
Säässaare küla
Tõnu Lumi
80
Lootvina küla
Heino Valge
Ago Lauk
Himmaste küla
Vardja küla
Taimi Kepp
Sulev Lõiv
Tilsi küla
Mammaste küla
Paul Pikk
Kersti Käärmann
Kauksi küla
Rosma küla
Lüdmilla Ploom
Tiiu Murumets
Vastse-Kuuste alevik
Kärsa küla
Helgi Nemvalts
Taevaskoja küla Oktoobrikuu juubilarid,
kes ei soovi äramärkiVäino Sau
mist ajalehes, palume
Põlva linn
Raivo Tepaskind sellest teada anda hiljemalt 15. oktoobriks
Kanassaare küla
tel 799 9499

ANTSU TAKSO
Invatakso,
eakate teenindus.
Liikumispuudega inimeste
transport
kanderaami või ratastooliga.
Vajadusel haige
saatmine.
Taksoteenus kuni 8 inimest
Tel 5750 2977 või
antsutakso@gmail.com

Ehitus ja
remonditööd

PMS 285
CMYK 90 / 48 / 0 / 0
RGB 0 / 115 / 207

PMS 877
CMYK 0 / 0 / 0 / 0
RGB 255 / 255 / 255

Mooste Kultuurimajas
1.- 5 oktoober 2018 kell 9.-15.00 HOIDISTE
NÄITUSMÜÜK. Info: 516 0656, Maret Aruoja
R 5. oktoobril kell 14.00
EAKATE SÜGISPIDU
Tantsuks mängib ja laulab Kalmer Järv, külalisesinejaks tantsutrupp Romaška Tartust.
Teelaud. Tasuta.
Info ja kohtade broneerimine 516 0656, Maret
Aruoja
E 8. oktoobril kell 13.15
TERVISLIKU SMUUTI VALMISTAMISE
ÕPITUBA
Juhendaja Eve Veski kohvikust TILLU.
Ootame osalema lapsi koos vanematega või
vanavanematega Materjal korraldaja poolt.
Info 516 0656, Maret Aruoja
K 10. oktoobril kell 13.00
Mir ON Show esitleb
MAAGIA TSIRKUS
Tasuta. Info 516 0656 Maret Aruoja

TEL 56 086 188
Vaata ka
www.raivoteenus.eu
Elanike arv Põlva vallas
seisuga 01.09.2018
mehi 7004
naisi 7158
kokku 14 162 elanikku
Ajavahemikul
17.08.2018 – 20.09.2018 sündis
Põlva vallas 8 tüdrukut
ja 10 poissi.

Ahja Kultuurimajas
R 12. oktoobril kell 20.00
Sügisene tantsuõhtu
ansambliga “Dolores”
Pilet 5.-, teenindab “Ah-Ja” pubi, info ja laudade broneerimine 5372 7732 Külliki

T 16. oktoobril kell 13.15
Kutsume 1.- 4.kl. õpilasi šabloonitehnika õppetuppa. Õpime kasutama erinevaid šabloone.
Materjal korraldaja poolt. Juhendaja Anne-Ly
Piirisild. Info 516 0656, Maret Aruoja

PMS 355
CMYK 94 / 0 / 100 / 0
RGB 0 / 155 / 58

Korstnapühkimistööd

Eesti Kutsekoja litsentsiga korstnapühkijalt. Ametliku korrasoleku akti
väljastamine. Korstnapühkijal oma
redel kaasas. Tel. 5191 6605

TASUTA KOOLITUS PÕLVAS

Minu arenguvajadused,
meeskonnas töötamine ja mõjutamisviisid
23.10.10 - 4.12.2018
teisipäeviti kell 9.00 - 16.00
48-tunnine koolitus koosneb 3 moodulist:
• oma vajaduste tundmine ja eesmärkide seadmine;
• kuidas sulanduda meeskonda ja teha koostööd;
• tulemuslik mõjutamine.
Toimumiskoht:
Koolituskeskus Tercare, Metsa tn 1 Põlva
Lisainfo ja registreerumine:
www.rahvaylikool.ee
ena@rahvaylikool.ee või tel 5348 6443

R 19. oktoobril kell 19.00
HOOAJA AVAPIDU
Tantsuks mängib ja laulab TAURI ANNI.
Õhtut juhib Meelis Hainsoo. Silmailu pakuvad: segarühm Päntajalad, naisrühm Soolo,
line-tantsijad Räpinast. Särav showprogramm
tantsustuudiolt TOKRA Tartust. Pidu laudades.
Plet 5 eurot. Info ja laudade broneerimine 516
0656, Maret Aruoja
Vana-Koiola Rahvamajas
K 17. oktoobril kell 19 Tsooru Külateatri
etendus „Mis teil viga on?“. Pilet 5€
R 26. oktoobril kell 20
HUMOORIKAS PEOÕHTU. Tuju hoiavad
üleval prouad Mahvalda ja Loreida. Tantsule
kutsub ansambel „Külamees“. Pilet 8€.
Lisainfo ja laudade broneerimine 528 4859
Vastse-Kuuste Kultuurimajas
T 2. oktoobril kell 18.00 Käsitöötuba.
Osalustasu 2 eurot. Täpsem info kultuurimaja
kodulehelt www.vkk.ee
N 4. oktoobril kell 19.00 Luunja Aidateatri
etendus Mahva ja Lonni lood. Pilet eelmüügist 5 eurot, enne etenduse algust 6 eurot.
T 9. oktoober kell 18.00 Käsitöötuba.
Osalustasu 2 eurot. Täpsem info kultuurimaja
kodulehelt www.vkk.ee
N 11. oktoobril kell 13.45 lastele film “Uskumatu Hiigelpirn”. Kinopilet 4 ja 3 eurot

KINO PÕLVA KULTUURI- JA HUVIKESKUSES
K 3.10
R 5.10
P 7.10
N 11.10
P 14.10
T 16.10
N 18.10
P 21.10
T 23.10
N 25.10
R 26.10
P 28.10

kl 18.00 Ulme „A.X.L“
kl 20.00 Põnevik „NUNN“
kl 18.00 Draama „PÕRGU JAAN“
kl 20.00 Draama „ASTRID LINDGRENI RÄÄKIMATA LUGU“
kl 18.00 Draama „PÕRGU JAAN“
kl 20.00 Draama „ASTRID LINDGRENI RÄÄKIMATA LUGU“
kl 18.00 Draama„ASTRID LINDGRENI RÄÄKIMATA LUGU“
kl 20.30 Draama „PÕRGU JAAN“
kl 18.00 Muusikal „TÄHT ON SÜNDINUD“
kl 20.30 Draama „ESIMENE INIMENE“
kl 18.00 Muusikal „TÄHT ON SÜNDINUD“
kl 20.30 Draama„ESIMENE INIMENE“
kl 18.00 Draama „ESIMENE INIMENE“
kl 20.30 Muusikal„TÄHT ON SÜNDINUD“
kl 18.00 Animakomöödia „CHRISTOPHER ROBIN JA
KARUPOEG PUHH“
kl 20.00 Draama „THE HOUSE THAT JACK BUILT“
kl 18.00 Animakomöödia „CHRISTOPHER ROBIN JA
KARUPOEG PUHH“
kl 20.00 Draama „THE HOUSE THAT JACK BUILT“
kl 18.00 Animakomöödia „CHRISTOPHER ROBIN JA
KARUPOEG PUHH“
kl 20.00 Draama „THE HOUSE THAT JACK BUILT“
kl 18.00 Animakomöödia „MISSIOON LUMEINIMENE“
kl 20.00 Draama „MIHKEL“
kl 18.00 Animakomöödia „MISSIOON LUMEINIMENE“
kl 20.00 Draama „MIHKEL“

NB! Kava võib täieneda ja ette tulla muudatusi
Vaata lisa ja jälgi meie tegemisi kodulehel kultuurikeskus.ee VÕI
Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse FB lehel

R 12. oktoobril kell 19.00 Kinoõhtu film
“Põrgu Jaan”. Kinopilet 5 ja 4 eurot.
T 16. oktoobril kell 18.00 Käsitöötuba.
Osalustasu 2 eurot. Täpsem info kultuurimaja
kodulehelt www.vkk.ee
R 19. oktoobril kell 20.30 Hooaja avapidu
õhtujuhi ja pillimehe Raul Vesteriga.
Pilet eelmüügist 6 eurot ja peoõhtul 7 eurot.
T 23. oktoobril kell 18.00 Käsitöötuba.
Osalustasu 2 eurot. Täpsem info kultuurimaja
kodulehelt www.vkk.ee
N 25. oktoobril kell 19.00 Kokkamisõhtu
Kõivokõstega. Osalustasu 2 eurot. Täpsem
info kultuurimaja kodulehelt www.vkk.ee
R 26. oktoobril kell 12.00 Eakate pärastlõuna klubi. Osalustasu 2 eurot. Huvilistele info
tel 5301 1967
T 30. oktoobril kell 18.00 Käsitöötuba.
Osalustasu 2 eurot.Täpsem info kultuurimaja
kodulehelt www.vkk.ee
Ürituste, ringide ja piletite müügi info
tel 5693 7848 ja kodulehelt www.vkk.ee

Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses
T 2. oktoobril kell 19 Stand-up show OMA
JOPE. Täiesti uutmoodi stand-up pakub
üllatavaid ja vaimukaid eksperimente pillide ja
tuntud, naljakate lugudega. Laval Jan Uuspõld,
Mairo Marjamaa (saksofon), Rene Puura
(klahvpill). Kestus 2 h vaheajata. Pilet 18€ /15€
müügil Piletilevis (www.piletilevi.ee), Põlva
Vallavalitsuse kassas, enne etendust kohapeal.
K 10. oktoobril kell 19 Rakvere teater: eksimuste komöödia HULLEMAST HULLEM
Kuidas etendada 1920ndate mõrvamüsteeriumi, kui traagiline kukub välja naljakalt? Iga
kord kui tundub, et hullemaks minna ei saa,
tabab tegelasi uus ehmatus...Osades Indrek
Apinis, Ülle Lichtfeldt, Silja Miks, Anneli
Rahkema, Peeter Rästas, Eduard Salmistu,
Tarvo Sõmer, Tarmo Tagamets. Lavastaja Elina
Purde, kunstnik Marion Undusk, lavavõitlus
Rein Oja, pantomiim Aleksander Eelmaa. Pilet
15€ / 13€ müügil Piletilevis (www.piletilevi.
ee), Piletimaailmas (www.piletimaailm.ee),
Põlva Vallavalitsuse kassas, enne etendust
kohapeal.
R 12. oktoobril kell 19 Hooaja avakontsert
LÕÕTSAVÄGILASED
Lõõtsavägilaste kolmanda plaadi Kolmaz
esitluskontsert. Kolm noort lõõtsameest Andres
Eelmaa, Rasmus Kadaja ja Tobias Tae. Samuti
kuulub Lõõtsavägilaste koosseisu ansambli
juhendaja ja õpetaja Margus Põldsepp. Repertuaaris põhiliselt rahva- ja pärimusmuusika.
Pilet 15€ / 13€ (eelmüük) 18 € ja 15 € (kohapeal) müügil Piletilevis (www.piletilevi.ee),
Piletimaailmas (www.piletimaailm.ee), Põlva
Vallavalitsuse kassas, tund enne kontserdi
algust kohapeal.
T 16.oktoobril kell 11 Kuressaare Linnateater KOLME PÖRSA LUGU
Etendus Sergei Mihhalkovi muinasjutu “Kolm
Põrsakest” ainetel, mis on tuntud lugu kolmest
põrsakesest ja kurjast hundist. Kes sööb keda?
Laval kolm näitlejat, kes proovivad nukkude
abil loo selgeks jutustada. Osades Merilin

Kirbits, Rauno Kaibiainen, Jürgen Gansen.
Lavastaja Aarne Mägi. Kestus 35 minutit.
Sihtgrupp 4-12 a lapsed. Pilet 5 € müügil
Piletimaailmas (www.piletimaailm.ee),
Põlva Vallavalitsuse kassas, enne etendust
kohapeal.

K 17.10 kl 18 SOOME-UGRI HÕIMUPÄEV
Hõimurahvastele pühendatud õhtul saab näha
setode, ingerlaste ja komide traditsioonilisi
tantse, laule ja pillilugusid. Külaliskollektiivid
õpetavad huvilistele tantse ühises tantsuringis.
Laudadega pidu on avatud kõikidele. Tule oma
seltskonnaga ja veeda tore õhtu hõimurahvaste
keskel! Sissepääs tasuta.
R 19. oktoobril kell 22 (uksed 21) UNDERGROUND. Punkbändid Lasso ja
MordaБOi (FIN)
Lavaaugus müristavad taas üle mitme aja
tegelased, kes ennast uhkusega farmer-punk
simmanibändiks „Lasso“ nimetavad. Põlva
pungisõpradele neid enam tutvustama ei pea.
Küll aga näeme- kuuleme Undegroundis
esimest korda Eesti ühte legendaarsemat pungilegendi Aadu Sitapead, kes viimasel ajal oma
bändiga MordaБOi rohkem Soomes tegutseb.
Pilet 8€ müügil enne üritust kohapeal.
K 24. oktoobril kell 20 Comedy Estonia.
STAND-UP ON SIIN
Naer teeb kõik paremaks ja tihti näeme olukordi teise pilguga alles siis, kui oleme nende üle
naernud. Naljad, mida inimesed show jooksul
kuulevad, on koomikute endi poolt kirjutatud. See on dialoog publikuga ja rääkida võib
kõigest, peaasi et oleks naljakas! Laval Sander
Õigus, Karl-Alari Varma, Ardo Asperk, Mikael
Meema, Roger Andre. Kestus 2 tundi vaheajaga. Sobib vanusele 16+. Pilet 12€ / 10€ müügil
Piletilevis (www.piletilevi.ee) ja enne etendust
kohapeal.
L 27. oktoobril kell 18 kontsert-etendus
RAHVATANTS LÄBI EESTI FILMI
Esinevad Põlva Maakonna rahvatantsukollektiivid. Etendus on inspireeritud teemast Eesti
film 100. Koos tantsurühmadega käiakse läbi
Eesti filmi ajalugu, peatudes igas kümnendis
vähemalt korra tuues välja just need kõige
paremad ja erilisemad pärlid. Kestus 1,5 tundi
Pilet 5 eurot müügil kohapeal
Vaata ka www.kultuurikeskus.ee

