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People meet people ehk
rahvas kohtub rahvaga
Just sellist pealkirja kannab 18.-21. juulini Põlvas toimuv
Euroopa Maapiirkondade Harta aastakohtumine, kuhu tulevad
delegatsioonid kõikidest Euroopa riikidest.
Kohtumise pidulik avatseremoonia toimub reedel, 19. juulil
kell 10 Põlva keskväljakul ja algab piduliku rongkäiguga kell
9.45 kultuurikeskuse juurest. Toimub lühike kultuuriprogramm
ning Harta toimumiskoha tähistamiseks avatakse keskväljaku
jõeäärsel puhkealal pikk Euroopa pink. Seejärel toimuvad külalistele mitmed töötoad ning päeva lõpetab rahvuslike toitude
õhtu.
Laupäeval toimuvad külalistele kultuurivisiidid, kus näitame meie loodust ja ajalugu. Enne õhtust Harmoonika pidu
toimub kell 17.30 lõõtspillikuninga Karl Kikka uue skulptuuri
avamine Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse treppide juures. Eesti
laulu- ja tantsupeo aastal saavad külalised lõõtspillipeol Harmoonika koos publikuga kaasa laulda meie tuntud-teada laule,
näevad rahvatantsijate kauneid mustreid ning saavad osa eestlaste üheshingamisest kauni looduse ja rahvamuusika taktis.
Pühapäev algab Hartale traditsioonilise hommikupalvusega
Põlva Maarja kirikus, seejärel siirdutakse Tartusse, kus külastatakse Eesti Rahva Muuseumi.
Kohtumise lõpusündmuseks on pidulik õhtusöök koos maju
tavate perede liikmetega.
Ootame vallaelanikke reedel, 19. juulil kell 10 Põlva keskväljakule külalisi tervitama ja rongkäigule kaasa elama.
Hoidkem üheskoos Euroopas Eesti lippu kõrgel!
PT

Laulu- ja tantsupidu
“Minu arm”

Harta eelmise aastakohtumise avatseremoonial Naduris, Maltal.
Foto Põlva Vallavalitsus.

Põlva valla külavanemad said ametimärgid

7. juulil kell 14 toimub laulupeo ühisvaatamine
Põlva keskväljakul suurelt ekraanilt. Enne seda
näidatakse eelmise õhtu tantsupeo ülekannet.
Tule ja naudime juubelipidu koos!

Reedel, 31. mail anti festivali „Põlva Päevad“ avamisel Põlva
valla külavanematele üle ametimärgid.
Põlva valla 70st külast on külavanemad valitud 35 külal.
Külavanemaid on aga 29, sest mõned väiksemad külad on valinud vanema mitme küla peale. 14 külavanemat said ametimärgi
esmakordselt, 15 külavanema ametimärgil aga vahetati välja valla
vapid.
Ametimärgiks on ketiga kaelas kantav vapikujuline plaat, millel Eesti vabariigi ja Põlva valla vapid ning kiri külavanem.
Põlva valla külavanemad:
Aarna külavanem Erki Rüütli
Adiste külavanem Liisi Peets
Andre külavanem Roomet Rattus
Eoste ja Valgesoo külade külavanem Andu Hanson
Mammaste külaosa Hatiku külavanem Ivar Kurg
Himmaste külavanem Andres Vijar
Holvandi, Kiisa ja Vanaküla külade külavanem Leander Konks
Kiuma külavanem Anti Rüütli
Kähri, Tännassilma ja Puskaru külade külavanem Tiia Johanson

Lutsu külavanem Janno Rüütle
Mammaste külavanem Tarmo Kirotar
Nooritsmetsa külavanem Kaido Arulepp
Orajõe külavanem Ariana Eerits
Partsi ja Uibujärve külade külavanem Ülo Plakso
Taevaskoja külavanem Ahti Bleive
Rosma külavanem Tõnu Lõbu
Peri külavanem Enn Rüga
Jaanimõisa külavanem Rainer Siitoja
Kanassaarekülavanem Uku Kirotosk
Kauksi külavanem Riho Tähema
Laho külavanem Raimund Otsmaa
Rasina külavanem Aare Veetsmann
Savimäe külavanem Taimo Petersell
Suurmetsa külavanem Kalju Paalman
Säkna külavanem Karin Hinrikus
Karilatsi külavanem Maie Asur
Leevijõe külavanem Enn Kulp
Logina ja Lootvina külavanem Tõnu Lumi
Kiidjärve külavanem Lennart Liba			PT
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Käimas on kaasava eelarve
rahvaküsitlus
Rahvaküsitlus algas 17. juunil kell 8.00 ja lõpeb 30. juunil
kell 20.00. Arvamust saab avaldada veebikeskkonnas www.volis.
ee (link valla kodulehel www.polva.ee)
Küsitluses osalemiseks on vajalik end identifitseerida ID-kaardi või mobiil-ID-ga. Küsitlusest on õigus osa võtta igal küsitluses
osalemise päeval vähemalt 16-aastasel elanikul, kelle elukoht on
Eesti rahvastikuregistri andmetel Põlva vald. Iga küsitluses osaleja
saab hääletada kuni kahe ettepaneku poolt.
Ettepanekutega, mis elanike küsitlusele ei pääsenud, saab tutvuda Põlva valla veebilehel.
Olge siis agarad oma häält väärt ettepaneku poolt andma!
PT

Juubelipeole!
Põlva valla kollektiivid on
edukalt läbinud suvise laulu- ja
tantsupeo eelproovid ning ülevaatused ning peonädalaks sõidab Tallinnasse üle 400 tantsija, laulja ning pillimängija.
XXVII laulu- ja XX tantsupeol “Minu arm” tähistatakse kaht suurt juubelit – 2019.
aastal möödub laulupeo sünnist
150 aastat ning 85-aastane tantsupidu toimub kahekümnendat
korda.
Tantsupeole lähevad Põlva vallast segarühmad Vihista
Viisku, juhendaja Katrin Peil
ja Põlva Päntajalad, juhendaja
Indrek Varik ning naisrühmad
Tantsurõõm, juhendaja Marge Luude ja Andre Laine juhendatavad Värten ning Meie
Kirsid. Tantsupeol osalevad ka
võimlemisrühm Põlva Naised,
juhendaja Esti Taal ning kaks
Meie Stuudio neidude võimlemisrühma Andre Laine juhendamisel.
Laulupeole läheb Põlva vallast 11 kollektiivi. Laulukaare
all esinevad segakoor Maarja,
dirigent Ester Liblik; segakoor
Kevadised Hetked, dirigent
Saidi Tammeorg; Laheda segakoor, dirigent Andres Määr;
Mooste segakoor, dirigent Jaanus Prükk; Põlva Gümnaasiumi segakoor, dirigent Küllike
Joosing; naiskoor Mai, dirigent
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Saidi Tammeorg; Kauksi Põhikooli lastekoor, dirigent Jaanus
Prükk; E Stuudio tütarlastekoor, dirigent Küllike Joosing.
Nõudliku valikmudilaskooride
kava on edukalt omandanud
Põlva Kooli mudilaskoor, dirigent Eda Heinaste. Laulupeo
kavas on oma koht ka orkestritel. Põlva valda esindavad
Põlva Muusikakooli keelpilliorkester, dirigent Riivo Jõgi ja
Põlva Linna Puhkpilliorkester,
dirigent Peeter Änilane.
Juubelipeo
programmi
kuulub ka rahvamuusikapidu,
millel Põlva vallast osalevad
Mooste
Rahvamuusikakooli
pillilapsed ja Pilliklubi mängijad, juhendajad Krista Sildoja
ja Ott Kaasik ning lõõtspillimängijad Heino Tartese juhendamisel.
XXVII laulu- ja XX tantsupidu “Minu arm“ toimub
Tallinna lauluväljakul ja Kalevi staadionil neljapäevast
pühapäevani, 4.-7. juulil 2019.
aastal. Neljapäeval ja reedel
annavad rahvatantsijad Kalevi
staadionil kokku kolm etendust
ning toimuvad rahvamuusikute
kontserdid. Laupäev on rongkäigu päralt, millele järgneb
laulupeo avakontsert „Õpetajale“. Pühapäeval toimub laulupidu „Minu arm“.
PT
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Põlva Päevadest ja vallamajast
Kolmekümnendad Põlva Päevad on küll möödanik, aga kasutaksin siinkohal võimalust, et tänada kõiki korraldajaid ja abilisi.
Niipalju vahvaid sündmusi ja veel erinevates Põlva paikades –
usun, et lausa kõigist osa saada ei õnnestunud ilmselt kellelgi! Tänavu osalesid Põlva Päevadel ka delegatsioonid meie sõprusomavalitsustest Venemaalt Strugi Krasnõist, Leedust Ukmergest ja
Lätist Kandavast. Kõige rohkem imestasid nad osalejate hulka ja
Põlva puhtust, millega me ise ilmselt juba harjunud oleme.
Seekordsed vallakeskuse päevad olid esmakordselt uuel keskväljakul ja kuigi algselt oli kõhklejaid, kas väljak ikka vastu peab,
tuleb pidulisi kiita: keskväljak saab oma esimesel sünnipäeval kõiki huvilisi kahjustusteta vastu võtta. Iga traditsioon kipub ajapikku
kuluma ja nii on ka Põlva Päevade osas tekitatud aastaid küsimusi,
kas ja kuidas edasi. On selge, et nii praeguste, aga veel enam endiste põlvakate jaoks on tegemist kodukandipäevadega, kus kohtutakse sõprade, omaaegsete naabrite või lihtsalt heade tuttavatega.
Erinevad sündmused ühel nädalavahetusel pakuvad selleks väga
hea võimaluse. Ja kui veel sõidukite mäestlaskumisel mõni väga
vahva punt teravmeelse liikuriga allapoole veereb, jagub kõneainet
tükiks ajaks. Tõsi, tänavu taolisi üllatajaid polnud, aga aastad polegi vennad. Vastse-Kuuste kevadlaat, Ahja kodukandipäev, Mooste
mõisapäevad ja muudki traditsioonid vallas peaksid kestma, aga
oleks tore, kui vallakeskuse päevadele tuleks esinejaid (või laskujaid) ka alevikest ja küladest. Aitäh veelkord suure vaeva nägijatele ja kindel on, et Põlva Päevad peavad taas tulema. Kui kellelgi
juba praegu uusi mõtteid, edastage need julgelt peakorraldajatele
Põlva Kultuurikeskusse.
Juba mõnda aega on küsitud, kas Põlvasse uus vallamaja siis
tuleb või ei. Meenutagem, et vallavalitsuse uute bürooruumide
järele tekkis vajadus juba pärast Põlva linna ja Põlva valla ühinemist. Siis analüüsiti põhjalikult vallavalitsuse kolimist kas muusikakooli hoonesse, kultuurikeskusse või Mammaste vallamajja.
Iga hoone puhul olid oma vastuväited ja nii mahutati ametnikud
kultuurikeskuse erinevatele korrustele ning muusikakooli osadesse
ruumidesse. Mitte üheski neist hoonetest pole invasissepääsu. Et
pärast uut ühinemist saab spetsialiste olema veel rohkem ja ruumivajadus suurem, otsustati juba ühinemisläbirääkimistel, et uus
vallavalitsuse büroohoone on vajalik. Nii saigi viie valla ühinemis-

Põlva muutub järjest kaunimaks
Kes kortermajade ja eramute piirkonnas viimasel ajal ringi on
käinud, märkab kindlasti juba uue kuue saanud või parasjagu renoveerimisel olevaid maju. On suur rõõm, et elanikud parendavad
elutingimusi. See toob efektiivsust omanikele ja linna üldine ilme
muutub järjest kenamaks.
Ilus koduümbrus näitab suhtumist oma kinnisvarasse. See on
kõigi majaelanike ühine jõupingutus – kaunilt kujundatud majaümbruse hoolduse eest vastutavad maja elanikud. Aitäh, et hoolite
oma kodukohast, meie vald on meie visiitkaart!
Kajastame tunnustuseks juba renoveeritud ja kordatehtud kortermaju ka järgnevates ajalehtedes.
Janika Usin
abivallavanem
Autori fotod
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Mäe 2

lepingusse punkt uuest vallamajast, mille rahastamist nähti ette
riigipoolsest ühinemistoetusest.
Värskest rahandusministeeriumi analüüsist näeme, et enne
viimast ühinemist oli viies endises vallas kokku 78 teenistujat,
pärast ühinemist jäi ametisse 53, mis tähendab, et Põlva vallas
vähenes ametnikkond pea kõige rohkem, 32 protsendi võrra (Eesti keskmine -9%). Loomulikult ei jäänud tööd vähemaks, pigem
ikka vastupidi. Teenistujatel tuleb lihtsalt rohkem pingutada ja mis
salata, mõne toimingu puhul tuleb ka vallaelanikul pisut rohkem
kannatust varuda. Kui kõik ametnikud asuksid ühes hoones, oleks
tunduvalt lihtsam mõnda probleemi koos arutada, leida kiiremini probleemidele sobiv lahendus. Iga ametikoht väljendub aga
vallaeelarves kuluna, mille arvelt praegu saame pakkuda rohkem
sotsiaalteenuseid, teha teehooldust, heakorratöid ja palju muudki.
Kas pole siis Põlva vallaametnikud ära teeninud vähemalt sama
häid töötingimusi kui enamikes Eesti omavalitsustes? Mõistagi ei
tähenda uus büroohoone ainult paremaid töötingimusi. Oluline on
ka vallakodaniku juurdepääs ja võimalus saada kogu teenus ühest
asupaigast. Lihtsam on mõistagi neil, kel sobilik hoone olemas,
aga uut hoonet ehitavad ka Saue ja Viljandi vald ning seal pole
see vallarahva hulgas tõsiseid probleeme tekitanud. Kui palju see
hoone maksab ja kust tuleb raha? Eelmisel aastal valmis Põlva
Tervisekeskus, mille lõplikuks maksumuseks kujunes 1564 eurot
ruutmeetri kohta. Pisut perspektiivsema vaatega vajaks vallavalitsus büroohooneks umbes 1000 ruutmeetrit pinda. Nagu eespool
mainitud, on raha ühinemislepinguga Põlva valla ühinemistoetuse
arvelt broneeritud ja puudujääva osa saaks katta ühinemise käigus
kokkuhoitud vallavalitsuse kulude arvelt.
Mis saab vallavalitsuse praegustest ruumidest? Muusikakool
on juba ammu oodanud lisaruume, kultuurikeskusesse leiaks
sobivama pinna mitmed ühingud ja kultuuriseltsid, võimalik, et
ka maakonna arenduskeskus ja spordiliit. Mammaste endine kolhoosikeskus võiks aga kindlasti uue omaniku leida. Mina olen
veendunud, et Põlva on arenev keskus täna ja ka tulevikus. Põlva
inimesed on väärt uut haldushoonet, mis rikastaks linnapilti ja pakuks kaasaegset teenust kõigile vallakodanikele.
Ilusat suve ja mõelgem ikka positiivselt!
Georg Pelisaar
vallavanem

Kesk 38

Piiri 8
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Lõpetajate medalisadu
Põlva vallal on traditsioon väärtustada haridusmaastikul parimaid tulemusi saavutanud õpilasi. Tänuks heade õpitulemuste eest
tunnustame kuldmedaliste 300 euroga, hõbemedaliste 200 euroga ning põhikooli kiitusega lõpetanuid 100-eurose stipendiumiga.
Sellel aastal on medaliga lõpetajaid läbi aastate kõige enam, kokku
üheksa ja suur rõõm on nii suurepärasest õppeaastast.
Põlva kooli lõpetavad kiituskirjaga Aleksandra Jermohhin,
Anette Vijar ja Tigris Fjodorov.
Hõbemedalistid: Põlva Gümnaasiumis Kadi Siilbek ja Karl
Aksel Joosep Laur. Hugo Treffeneri Gümnaasiumis Renar Kihho ja
Tartu Tamme Gümnaasiumis Carmen Piirsalu ning Gregor Kulla.
Põlva Gümnaasiumi lõpetavad kuldmedaliga Lota Vana, Katrin
Piirimaa, Hanna Maria Laane ja Erik-Jürgen Määrits.
Palju õnne lõpetajatele ja edu uutes valikutes!
Foto: delfi.ee

Janika Usin
abivallavanem

Koolilõpp peaks pakkuma vaid ilusaid ja
rõõmsaid emotsioone
Kooliaasta on lõppenud, lõpetajate jaoks aga lõpusirgel. Algas
suvevaheaeg ja põhikooli ning gümnaasiumi lõpetavatele noortele
saabub tähtis hetk peagi. Kooliaasta lõppemine ning selle tähistamine peaksid pakkuma vaid ilusaid ja rõõmsaid emotsioone, mitte
probleeme noortele ning muret lapsevanematele ja õpetajatele.
Paraku on kooliaasta lõpu puhul peetavate pidudega kaasnenud
ka alkoholi tarvitamine. Tuletame meelde, et alkoholiseaduse kohaselt on alla 18-aastasel noorel alkohoolse joogi tarbimine, ostmine,
müümine, üle andmine ja omamine keelatud. Alkohol on noorele
organismile ja tervisele ohtlik, samuti võivad purjus peaga tehtud
otsused mõjutada negatiivselt noore inimese elu.
Värskelt teadusajakirjas Addiction avaldatud uuringus selgus, et
lastevanemate hoiakutel on laste alkoholi tarvitamisele suur mõju.
Vanemate lubava hoiaku puhul alustavad lapsed alkoholi tarvitamisega varem, joovad alkoholi sagedamini ning joovad end rohkem
purju. Uuring valmis Tervise Arengu Instituudi, Cambridge’i Ülikooli ja Ida-Anglia Ülikooli teadlaste koostööna.
Professor Stephen Sutton Cambridge’i Ülikooli käitumisteaduste
üksusest tõi välja, et sotsiaalsed normid võivad tekitada lastes arusaamatust. “Alkoholi tarvitamist põhjustavad eri tegurid, sealhulgas
hoiakud ja sotsiaalsed normid. Kui üldine sotsiaalne norm ühiskonnas toetab vanemaid lastele alkoholi pakkuma, võivad lapsed eeldada, et nende vanemad on leebema hoiakuga, isegi kui see ei ole nii.”
Alkoholiga puututakse kokku juba varases eas: juba kaheaastased on suutelised eristama alkohoolseid jooke mittealkohoolsetest.
Neljandast eluaastast on lapsed suutelised aru saama, et alkohol on
üldjuhul mõeldud ainult täiskasvanutele ja et seda tarvitatakse kindlates olukordades. Mitmed uuringud on näidanud, et vanemate käitumine ja kodune keskkond on seotud laste alkoholi tarvitamisega,
kuid täpne arusaam vanemate hoiakute osas on jäänud selgusetuks.
Põlva noorte seas läbiviidud küsitluses märkisid noored, et 29 %

1. juunist kuni 31. augustini
toimub sotsiaaltööspetsialisti
vastuvõtt teenuskeskustes
järgmiselt:
• Vastse-Kuuste teenuskeskuses üks kord kuus järgmistel aegadel:
10. juuni kella 10.00–12.00;
15. juuli kella 10.00–12.00;
12. august kella 10.00–12.00;
• Tilsi teenuskeskuses üks kord kuus:
11. juuni kella 13.00–15.00;
16. juuli kella 13.00–15.00;
13. august kella 13.00–15.00;
• Ahja teenuskeskuses üks kord nädalas:
neljapäeviti 10.00–12.00;
• Mooste teenuskeskuses üks kord nädalas:
kolmapäeviti kella 13.00–15.00
Lisainfo:
sotsiaaltööspetsialist Maarika Tikman 5096 6411 või
Katrin Hansing 527 0096.

Tilsi vaatetorn on ohtlik!
Tilsis Kõrbjärve ääres asuv
Tilsi vaatetorn on amortiseerunud ning selle kasutamine on
elule ohtlik.

oli esmakordselt alkoholi pakkujaks kas ema või isa. Alkoholi esma
kordse tarvitamise keskmine vanus on 12,5 aastat. Kõige suurem
osakaal noori jõi sellel esimesel korral siidrit. Sellepärast on oluline
ikka ja jälle sellel teemal peatuda.
Noored tahavad olla vabad, õnnelikud ja sõltumatud. Loodame,
et kooliaasta lõpetamist ja suviseid pidusid tähistatakse nii klassikaaslastega, sõpradega kui ka pereringis alkoholita ning tähendusrikastest päevadest jäävad kõigile vaid kaunid mälestused.
Noored! Hoidke ennast ja oma sõpru ning vältige liigseid riske!
Täiskasvanud! Olge noortele positiivseks eeskujuks ning rääkige
nendega alkoholist ja selle tarvitamisega kaasnevatest tagajärgedest!
Edu lõpetajatele, turvalist ning ilusat suvevaheaega!
Janika Usin 			
Põlva Vallavalitsus 		
abivallavanem 		

Katrin Satsi
Kagu Politseijaoskond
piirkonnavanem

Põlva vallavalitsuse ehitus-ja
planeeringuosakond on tuvastanud, et osa kandekonstruktsioonist on kaotanud kandevõime,
mistõttu vaatetorni kasutamine
on ohtlik.
Palume torni mitte ronida.
Ehitus- ja
planeeringuosakond

Märgid kergliiklusteel kutsuvad
liikuma

Hambaarst:
tooge lapsed kontrolli enne, kui tekivad probleemid
Öeldakse, et lapsed on kodu peegel. Viimsi Hambakliiniku arsti Martin Lauki sõnul vajavad tervemate hammastega lapsed, kelle
kodus toitumisharjumused ning suuhügieen paigas on, vaid rutiinset
hambaarsti juures kontrollis käimist kord aastas. Eestis on kahjuks
laste suuhügieeniga lood halvad.
„Näeme igapäevaselt, et vanemad tulevad lastega hambaarsti
juurde alles siis, kui on valu või muu mure, näiteks piimahammaste
vahetumisega. Vähestel juhtudel pannakse lapsele ennetavalt aeg rutiinseks kontrolliks. 1-3 aastaste laste puhul peaks seda tegema esimese hambaarsti kogemuse saamiseks, kuid kahjuks esineb ka juba siis
hammastega probleeme,“ ütleb Lauk.
„Oleme täiskasvanutegi ravi puhul täheldanud, et Eestis on hambaravi üldtervisest lahus, suuhügieeni tähtsust ei rõhutata piisavalt ja
inimestel pole maast madalast sisseharjunud rutiinset suutervise eest
hoolitsemise harjumust. Laste hammaste eest hoolitsemine peab algama juba esimeste hammaste tulekuga ning kuni täiskasvanueani lasub
just lapsevanemal kohustus lapse hea tervise eest hoolitsemisel. Vähemalt kord aastas peaks vanemad oma lapsed ka hambaarsti juurde
kontrolli viima,“ ütleb Viimsi Hambakliiniku tohter.
Korraliku suuhügieeni rutiin koosneb kaks korda päevas vähemalt kaks minutit järjest hammaste pesemisest ning hambavahede
puhastamisest hambaniidiga, mis on jäävhammaste puhul elementaarne tegevus. Kindlasti tuleb laste toitumise puhul järgida põhimõtet,
et süüakse söögiaegadel ning lastakse hammastel söögikordade vahepeal puhata, mille jooksul saab suuõõne normaalne ph-tasakaal taastuda. „Söögikordade vahe peaks olema vähemalt kolm tundi. Peale igat
söömist, tuleks suud veega loputada, et toitujäägid hammaste vahelt
välja saada,“ selgitab arst.
„Kuna täiskasvanute seas on palju neid, kel on hirm ja mälestused nõukogudeaegsest hambaravist, siis võime vaid oletada, et laste
hammaste eest hoolitsemine jääb neis peredes selle tõttu tagaplaanile.

Vanemate enda suuhügieen ei ole tasemel ning hambaarsti juurde minnakse ainult siis, kui häda käes,“ toob tohter paralleeli. „Näeme iga
nädal väikesi patsiente, kelle vanem toob ravile alles siis, kui augud
on sügavad, hammas vajab juureravi ning sellisel juhul tuleb lapsega
käia hambaarsti juures ehk koguni 3-4 korda ning teostada ravi tuimestusega, et vältida valu. Pole ime, kui siin näeme sama mustrit, et
lapsel tekib hambaarsti juures käimisele vastumeelsus juba lapsepõlves,“ mõistab arst.
„Oleme käinud ja kindlasti käime ka edaspidi lasteaedades ning
koolis suuhügieeniteemalisi mängulisi loenguid andmas, mille kaudu ennetada laste hirmu hambaarsti ees ning õpetada õiget suuhooldust. Tihtipeale kuuleme loengute tagasisidena, kuidas laps kodus ise
hambaarsti juurde minekut nõuab, kuna loeng jättis talle hea emotsiooni. Usume, et taolise ennetustööga saab nii mõnegi väikese patsiendi pere õigele teele suunata,“ ütleb Martin Lauk.

Valgete nooltega tähistatud märkide kaudu saab ümber Põlva
järve liikuda täpselt 5 km ringi. Peagi lisanduvad sinised 9 km
tähised neile, kes pikemat liikumistrassi soovivad läbida.
Ikka selleks, et inimesi liikuma ergutada.

Kas teadsid, et?
Hambakliinikutes, millel on laste hambaravi leping
Eesti Haigekassaga, on alla 19-aastaste laste hambaravi
külastus tasuta või 5-eurose visiiditasu eest.
Lapse suuhügieeni eest hoolitsemisele kulub kuus samuti vaid
umbes 5€, mis on võrreldav ühe kinopileti maksumusega.

Detailplaneeringud

Kulutused korralikule suuhügieenile 12 kuu jooksul:
• Mehhaaniline hambahari - 6 tk (ca 4€) = 24€
• Hambapasta - 4 tk (ca 5€) = 20€
• Hambaniit - 4 tk (ca 2,5€) = 10€
Kokku 54€, ehk ühes kuus 4,50€

Põlva Vallavalitsus lõpetas 29.05.2019 korraldustega kinnisasja omanike taotluse alusel detailplaneeringute koostamise Põlva linnas Lao põik 1 ja Lao põik 3 katastriüksustel, Vahtra tn 11
katastriüksusel, Toome tn 13a ja Toome tn 15a katastriüksustel,
Jaama tn 71 katastriüksusel ja Kesk tn 42 katastriüksusel.

Eesti Haigekassa

Janika Usin
abivallavanem

Ehitus- ja planeeringuosakond
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Augusti algus on Moostes
suitsusaunahõnguline

Augusti alguses on Moostes fookuses meiekandi elav ja
UNESCO vaimse kultuuripärandi
esindusnimekirja kantud suitsusaunapärand ja seda lausa kahe sündmusega. Samaaegselt toimuvad
Eesti Filharmoonia Kammerkoori
muusikalise lavastuse „Suidsusannasümfoonia“ etendused ning
suitsusaunapäevad erinevate töötubade, näituse, ekskursioonide,
loengute ja muude ettevõtmistega.
Põlva valla rahva jaoks tulevad
sündmused koju kätte ja neid võib
julgelt soovitada ka sõpradeletuttavatele kaugemalt. Igal juhul
maksab see nädalavahetus planeerida Lõuna-Eesti jaoks. Ehk jõuab
huviline peale suitsusaunapäevade

ja „Suidsusannasümfoonia“ külastada ka samal ajal toimuvat
Intsikurmu festivali ja Seto kuningriikigi …
Lähemalt „Suidsusannasümfooniast“. Selles muistsest suitsusaunakombestikust ajendatud muusikalavastuses elustuvad
loomis- ja kangelaslood olnud aegadest. Teos avab ukse teise
reaalsusse ja viib vaatajad kaasa müütilisse esiaega, kus kivid
olid veel pehmed ja saunas loodi terve maailm. Lavastuse muusika lõi helilooja Märt-Matis Lill ja lavastab Tarmo Tagamets.
Esitajatena on lisaks Eesti Filharmoonia Kammerkoorile kaasatud Põlva- ja Võrumaalt pärit näitlejad ja pärimusmuusikud:
Meelika Hainsoo, Mari Kalkun, Lauli Otsar, Sten Karpov ja
Agu Trolla. Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale pühendatud teos
on inspireeritud Lõuna-Eesti pärimusest, „Kalevalast” ja Hasso
Krulli eeposest „Kui kivid olid veel pehmed”. Muusikalavastus
tuuakse publiku ette kolmel korral, 2.-4. augustini Mooste Folgikojas. Lisaks nendele Piletilevis müügil olevatele etendustele
saavad korraldajad siinkohal jagada jagada siseinfot Põlva valla
rahvale – sümfoonia proovietendus toimub 1. augustil kell 19
Mooste Folgikojas ja selle pilet 7 eurot on tunduvalt odavam
põhietenduste omast.
Suitsusaunapäevade tegevusterohkest programmist leiavad huvilised temaatilise näituse, võimaluse tutvuda suitsusaunamaailmaga virtuaalreaalsuse prillide abil ja suitsusauna
kütmise ja vihtade valmistamise töötoad. Suitsusaunakultuuriga põhjalikumaks tutvumiseks annavad võimaluse loengud ja
ekskursioonid. Kohalikud suitsusaunaomanikud pakuvad aga
suitsusaunapäevade külalistele võimalust saada osa oma pere
saunakommetest ühise saunaskäigu ajal.
Suitsusaunapäevade info leiavad huvilised lehelt www.savvusann.ee ning ekskursioonidele ja avatud suitsusaunadesse registreerib inimesi suitsusaunapäevade programmijuht Egle Vodi
(egle.vodi@gmail.com, tel 5166684).
Kohtumiseni Moostes!
Triinu Laan
„Suidsusaunasümfoonia“ ja
suitsusaunapäevadesse
kaasatud Põlva valla elanik

Leevijõe küla valis külavanema
23. mail toimus Leevijõe küla üldkoosolek,
kus osales 14 külaelanikku ning külalistena Põlva valla abivallavanem Martti Rõigas ja vallavalitsuse arendusspetsialist Aivar Roop.
Väljakuulutatud päevakorra esimene punkt
nägi ette külavanema valimist. Esmalt tehti ettepanekuid külavanema volituste perioodi kohta,
milleks sai hääletuse tulemusel viis aastat. Külavanema kandidaatideks seati üles Enn Kulp
ja Maldur Muttik, kuid viimane taandas enda
kandidatuuri. Kui hääletamiseks läks, olid Enn
Kulbi külavanemaks valimise poolt kõik kohale
tulnud külaelanikud, vaid külavanema kandidaat
ise jäi erapooletuks.
Koosolekul arutati veel Leevijõe küla arenguperspektiive, vastvalitud külavanem rõhutas
külale arengukava koostamise vajadust. Arengukava hakatakse koostama sügisel.
Enn Kulp rääkis pikemalt tema poolt juba
möödunud aastal algatatud küla ajalooprogrammist, mis oleks kingituseks Eesti Vabariigile. Kingitus talletab killukese Leevijõe küla eluolu aastatel 2018-2019. DVD „Leevijõe küla 50 suitsu“
saab sisaldama nii iga talu ajaloolist tagasivaadet

kui praegust olukorda ja elanikke koos nende lähikondsetega. Küla iga talu ajaloo paneb kirja iga
talu ise. Tekst loetakse videole taustaks juurde just
selle talu tutvustamise lõigu sees. Külast üldpildi
saamiseks on tehtud kaks droonilendu – üks neist
suvisel perioodil ja teine talvel, kui talude korstnatest tõusid suitsujoad taevasse. Neil droonilendudel filmitut saime koosolekul koos vaadata ja
äratundmisrõõmu ning elevust oli palju.
Koosolekul osalejad said ka võimaluse esitada küsimusi Põlva Vallavalitsuse esindajatele
Martti Rõigasele ja Aivar Roobile, samuti vastsele külavanemale Enn Kulbile. Probleeme tõstatati mitmeid ja arutelu kujunes sisukaks. Vastustest rõõmustas kõige rohkem Martti Rõigase
poolt lubatu - et meie ilus värviline purskkaev
saab vallavalitsuse abiga alalise elektriliitumise
ning hakkab suvel taas tööle.
Soovime oma vastsele külavanemale Enn
Kulbile uues ametis ettevõtlikkust, mõistmist ja
järjepidevust!
Mall Kõpp
Leevijõe küla elanik
Autori foto

Põlva valla koolide IX folklooripäev
Põlva valla koolide folkooripäeva on peetud juba 2011.
aastast alates, seni Himmastes.
Kuna sel aastal on kaks väga
olulist tähtpäeva – Jakob Hurda 180. sünniaastapäev ja Eesti
lipu pühitsemise 135. aastapäev
– otsustati teha teisiti ja nii sõitsidki 29. mail Põlvast Otepääle
ligi 60 noort pärimuskultuurihuvilist koos asjast huvitatud täiskasvanutega.
Kõigepealt palus Otepää
Maarja koguduse juhatuse esimees Jaan Uibo kokkutulnud
kirikusse ja rääkis huvitavalt
kiriku ajaloost. 1872. aastal asus
siin kirikuõpetajana tööle Himmastest pärit Jakob Hurt, kelle
sisukas töö tõi kirikusse senisest palju rohkem rahvast ja viis
kiriku laiendamiseni. 1880. aastal siirdus Jakob Hurt teenima
Peterburi Jaani kogudust.
4. juunil 1884 pühitseti Eesti
Üliõpilaste Seltsi eestvõttel kirikus Eesti lipp. Ajalooline sündmus sai võimalikuks seetõttu, et
pool aastat varem oli kogudust
teenima asunud noor julge pastor Rudolf Kallas. Põlvalaste
tutvumiskäik jätkus pastoraadis,
kus külastati Jakob Hurda mälestustuba.
Seejärel oli käes aeg ilusaks
kontserdiks, mis tänu vihma
vaibumisele õnnestus pidada
kiriku esisel platsil. Põlva abivallavanem Janika Usin pani
oma sõnavõtus lastele südamele

hoida oma juuri. Jakob Hurda
Seltsi juhatuse liige Heido Mägi
rõhutas Jakob Hurda mõtet, et
väikerahvas peab saama suureks
vaimult. Esinesid Põlva Kooli
rahvapilliansamblid, juhendajateks Mare Urban ja Ulvi Pern.
Kõlasid kandled, ukuleled ja
laul. Väga ilus oli kandlekoondansambli ja rahvatantsurühma
koosesinemine. Tantsurühm Karin Simso juhendamisel tantsis
veel mitu tantsu.

ka Nurmsalu. Kontserdi lõpetas kahe valsiga lõõtsamängija
Mihkel Linnus (Põlva Kool/
Põlva Muusikakool). Kontserti
juhtis Urve Järg.
Enne koduteele asumist oli
õige aeg pastoraadis pisut keha
kinnitada.

Põlva Kooli õpetaja Marju
Lepassoni õpilased esitasid võrukeelseid luuletusi kodumaast
ja tegid vahvaid linnuhääli. Johannese Kooli õpilased lugesid
ja laulsid tähendusrikkaid laule “Kalevipojast” ja mängisid
plokkflööti, juhendajaks Mari-

Folklooripäeva peakorraldaja oli Jakob Hurda nimeline Põlva Rahvahariduse Selts, toetasid
vallavalitsus ja Janno Rüütle.

Suur tänu kõikidele õpilastele ja nende juhendajatele, eraldi
tänusõnad Karin Simsole, kes
oli korraldustöös suureks abiks.

Jakob Hurda Selts
Karin Simso foto
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Reherock Säknas
ehk kuidas rokimehed läbi jõe
kontserdile kahlasid

Ühel suvisel kevadõhtul,
täpsemalt 18.-ndal mail, toimus
Mooste metsade vahel, Säkna
külas, esimest korda rokk-kontsert. Mitte, et seal varem üldse
midagi toimunud poleks. Säkna Rehepidusid on seal peetud
juba 19 aastat järjest ja 17.-ndal
augustil on juba kahekümnes
juubelipidu.
Rokipidu pani aga 150-aastase rehehoone seinad ja katuse
värisema. Rahvast oli omajagu
ja kes olid viitsinud sel soojal
õhtul kohale tulla, need ka rokkisid täiega. Kohe, kui peoperemees Henrik Hinrikus oli avasõnad välja hõiganud, löödi tal
kitarrisoologa suu kinni. Rahva
seljatagant suundus lavale kitarrisoolot mängides ansambli

Boamadu solist Peeter Priks.
Sedasi tõmmati pidu täiega käima ja rahvas valgus õue
pealt tilgatumaks rehe alla. Oli
sulelisi ja oli karvaseid, visati
näppu ja rämedat nalja...ja seda
poolteist tundi jutti. Välimüüjatel hakkas juba ilmselgelt igav,
kuniks peale lisalugusid aurav
inimmass lava eest välja voolas
ja janustena joogilette ründas.
Aga…. seda pausi kasutas
professionaalselt ära ei keegi
muu, kui õhtu peaesineja Kolumbus Kris. Hoogsalt astusid
elavad legendid lava poole, sinna jõudes kähises Urmas Vare
lühidad tervitussõnad ja no siis
läks lahti. Kõik kordus, nagu
enne. Rahvas valgus rehe alla,
juuksed löödi lehvima ja bluu-

sist lähtuva rokkmuusika helid
panid palkhoone alt Kadjama.
Mitte niisama kusagile lähedale võssa, vaid 5 km kaugusel
elavad naabrid rääkisid hiljem,
kuidas aknaklaasid kõlisesid.
Ja nagu nende sõnade kinnituseks, ilmus järsku piletimüügi
leti ette veest tilkuv inimkuju.
Vihma ei olnud nädal aega tulnud, aga täies rokimehe riietuses tüüp oli rinnuni märg. Enda
loodud loigus jalgu tammudes
seletas siis, et ta polevat väga
kohalik ja Moostes chillides
hakkasid kõrva kutsuvad rokihelid. Kuna võõrsil olles ümbrust ei tunne ja teed käänduvad
ka pahatihti vales suunas, valis
ta kindlaima viisi ja hakkas
heli peale linnu lennult tulema.

...Teele jäid karjamaad, metsad,
elektrikarjused, kaks kraavi ja
Lutsu jõgi!!!
Aga lõpp hea, kõik hea ja
pidu oli alles poole peal. Noor
mees sai oma käepaela kätte,
ning botaste lirtsudes läinud ta
oligi - lava ette rahva sekka.
Kolumbus Kris oli äge.
Näha oli, et nad nautisid publikut ja see tunne oli vastastikune. Pausi ajal, kui oli juba
pilkane pimedus, toimus õues
tuleshow, Tulesõstrad pakkusid lummava etenduse põlevate
tõrvikute, kettide, kaigaste ja
kõigega, mis tuld külge võtsid.
Kolumbus Kris jätkas hiliste
öötundideni, Urmas Vare veel
mainis, et koht on mõnus, lava
suurepärane ja publik eriti vahetu ning kaasaelav.
Kui keskkööl trummihelid
ja kitarrisoolod vaikisid, ei olnud pidu ometigi läbi. Lavale
tuli DJ, üks parimatest sealjuures. Nimeks on tal DJ Ehtel,
võistluse “Burning RecordsPlaadipõletus” võitja. Kõlasid
tuntud hitid 80-ndatest tänapäevani, mis võlus noorema publiku veel tundideks diskotama.
Vanem generatsioon oli kogunenud suure lõkke ümber,
hakkas koitma. Jõge läbinud
noormees oli ära kuivanud ja
seletas kirjule seltskonnale elavalt kätega vehkides oma läbielamisi. Kõik olid väsinud ja
rahul…. korraldajad, esinejad,
külalised.
Vana rehehoone andis enda
algupärase otstarbe väärikalt
uuele põlvkonnale edasi.
Rehi põrand on aga mullaks
tantsitud. Rehepeo juubeliks
tahame 200m2 uue puidust põranda teha külaliste abiga. Rohkem infot Hooandja.ee.
Kohtume järgmisel Reherockil 2020 mai ja Säkna Rehepeo 20-aasta juubelil, kus tantsuks Apelsin, 17-ndal augustil.
Suur tänu meeskonnale:
Peeter ja Vello Koosapoeg,
Margus Priks ja teised abilised.

Folkloorikuninga
rahvustoidufestival
22. juulil 1839 sündis Himmaste külas Lepa talus Jakob Hurt,
kes kinkis hiljem meile, eestlastele, maailma suurima folkloorikogu. Sellest heast, mis ta eestlusele ning emakeelele tegi, räägime
suurmehe 180. sünniaastapäeva raames 27. juulil Jakob Hurda
sünnikohas.
Südapäeval alustame pidustustega Himmaste külakeskuses,
kus anname üle Jakob Hurda nimelised rahvuskultuuri auhinnad.
Meelis Kihulane avab oma põneva puutöönäituse ja lõõtsamuusikaga kostitab Marje Mäekalle Põltsamaalt.
Kella 14 – 16 saab teoks folkloorikuninga II rahvustoidufestival Lepa talus. Festivali patroon on eesti toidu väsimatu propageerija Ester Tuiksoo. Võistlema ootame koduleiva ja karaski
küpsetajaid, sõira valmistajaid ja koduveini tegijaid.
Toiduvalmistajatel palume registreeruda hiljemalt 20. juuniks
2019 telefonidel: 511 2330 (Ester Tuiksoo), 517 4470 (Eela Jää),
5334 0071 (Sirje Vill).
Kõiki osalejaid ootavad üllatused.
Jakob Hurda Selts

Üles tähendas Erik Hinrikus

Põlva sai esimese teraapiakoera

Mammaste küla oma ilmajaam
Mammaste külaelanikel on nüüdsest ilmateade omast käest võtta, sest külaplatsil on valminud
küla oma ilmajaam. Ilmajaam on võrokeelne ja ilmakiviks on kunagise Mammastõ tellissetehassõ
kivi.

Türi
Toimetulekukoolis
sooritas edukalt teraapiakoeratiimide eksami Põlva päris
esimene teraapiakoeratiim Urve Seedre ja kuldne retriiver
Nepsu.
Urve on riigitöötaja ning
tema partner Nepsu on 2,5 aastane väga tasakaalukas ja malbe koeraneiu. Koos soovivad
nad sügisest toetada nii laste
kui eakate heaolu parandamise
protsesse oma kogukonnas.
Toimunud eksamil osales
kokku kaheksa koera ja koerajuhti üle Eesti ja sündmus oli
eriline ka põhjusel, et nüüd on
üle Eesti juba üle saja eksami
sooritanud tiimi.
Lisaks Põlvale said oma
esimese
teraapiakoeratiimi
veel Keila ja Paide ning teraapiakoerte tõugude loetelusse
lisandusid dobermann ja saksa
dogi.
Maarja Tali
MTÜ Eesti Abi- ja
Teraapiakoerte Ühingu
juhatuse liige ja kõneisik

Helen Martsi fotol Urve ja Nepsu
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Põlva
Keskraamatukogus
Põlva
• Suvelugemine 31. augustini lasteteeninduses. Noored lugejad saavad lugemiseks raamatuid valida kolme erineva raskusastmega nimestiku põhjal. Nimestikud toimivad ka
suvelugemise passina, kuhu templeid koguda. Iga loetud raamatu (arvesse lähevad ka
need raamatud, mida nimestikes pole) kohta tuleb joonistada pilt või vastata küsimustele.
Tublimatele lugejatele auhinnad ja pidu sügisel.
• Natalja Jampolskaja näitus „Isikliku elu ja kalendritähtpäevi tähistavad vene rahvuslikud
nukud“ 31. maist 28. juunini näitusevitriinis. Toredad ilma nõelata valminud lapinukud
on inspireeritud autori isiklikust elust ja rahvakalendri tähtpäevadest. Koostöös Baltica
festivaliga.
• Põlva kunstniku Väino Kõrtsi näitus „Maale Põlva ümbrusest“ 31. juulini lugemissaalis.
Kunstnikule meeldis joonistada juba lapsena, kuid kunsti õppima asus ta küpses eas. Aastatepikkusel teekonnal olid suunanäitajateks tuntud kunstnikud, nende seas põlvalane,
Pallases õppinud Boris Lukats. Tegelikult kestab õppimine siiani, sest kunst on ala, kus
ole piire. Väino Kõrts on näitustega esinenud Tartus, Tallinnas, Kuressaares, Paides ja
Soomes. Kõige rohkem aga koduses Põlvas.
• Näitus „Kaunimad raamatud 2018“ 1.–31. juulini näitusevitriinis. Koostöös Tartu Linnaraamatukoguga.
• Näitus „180 aastat Jakob Hurda sünnist“ 1.–30. augustini näitusevitriinis.
• Anne Prangeli õlimaalide näitus 7. augustist 30. septembrini lugemissaalis.
Ahja (raamatukogu ja Tuglase muuseum)
• Jalutuskäik Ahja mõisasüdames „Väikese Illimari mälestusradadel“ 30. juunil kell 14.30
raamatukoguhoidja Külli Vardja eestvõttel. Kõnnime Friedebert Tuglase jalajälgedes ja
tunnetame, kus 19. sajandil liikus ringi väike Illimar. Ringkäigu lõpetame muuseumitoas.
• Ahja kohvikutepäev 24.–25. augustil. Kohvikud on avatud Ahja alevikus ja ümberkaudsetes külades. Raamatukogus on kohvikutepäeva infopunkt (tel 797 0446).
• Käsitööringide Tegusad Totsid ja Kullaketrajad näitus „Ma ise ilu tegija, rõõmu kalli
kandija“ muuseumis 31. juulini.
• Einar Sirge fotonäitus „Päikesering“ 1. augustist 14. septembrini raamatukogus.
• Einar Sirge fotonäitus „Looduspildid Eestimaalt“ 1. augustist 14. septembrini muuseumis.
Himmaste
• Laste lugemispäev 5., 26. ja 29. juulil¸ 8., 22. ja 29. augustil kell 16.
• Laste joonistuspäev 2., 25. ja 31. juulil, 6.,13. ja 27. augustil kell 16.
• Lapivaip „Minu Eesti täna“ 28. juunini külakeskuses. Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale
pühendatud suure vaiba valmistasid Eesti käsitöötegijad.
• Kanepi vallas elava tunnustatud puutöömeistri Meelis Kihulase näitus „Vaka all“ 25.
juulist 15. augustini külakeskuses. Näha saab painutatud kerega esemeid, mis on valmistatud rahvapärasel viisil. Autor on inspiratsiooni ammutanud ERMi kogudest. Näitus on
pühendatud etnoloog Ants Viiresele.
Näitused külakeskuses on avatud raamatukogu lahtiolekuaegadel.
Kauksi
• Mall Kõpu fotonäitus „Norra – fjordide ja trollide maa“ 3. juunist 31. juulini.
Kiidjärve
• Suvelugemine „Loevad väikesed ja suured“ 1. septembrini.
Kiuma
• Neljapäevaklubi (kirjandusklubi) kokkusaamine neljapäeviti kell 11.
Peri
• Lugemisprogramm „Suvega soravaks“ nooremale koolieale 23. augustini. Tublimatele
auhinnad.
• Pärastlõunased allikaretked lastele koos rahvapärimuslike lugude jutustamisega 26. juunil ning 17., 24. ja 31. juulil alates kell 14st.
Taevaskoja
• Maalimine, joonistame ja meisterdame lastele 4., 11., 18. ja 25. juulil kell 12–14. Juhendaja Epp Metsaluik.
• Lapsed on augusti lõpuni raamatukogu lahtiolekuaegadel oodatud lauamänge mängima.
Koostöös Põlva Avatud Noortekeskusega.
• Maarja Pettai maalinäitus „(Eba)loomulik loomastik“ 31. juulini. Koostöös Tartu Lastekunstikooliga.
• Seltsingu Vesipapp tööde näitusmüük 29. augustini.
Tilsi
• Suvelugemine noortele koostöös Põlva Avatud Noortekeskusega 31. augustini. Tublimatele lugejatele ekskursioon Palamusele.
Vanaküla
• Reigo Reimetsa loodusfotonäitus „Peatu ja vaata lähemalt“ 28. maist 31. juulini.
• Andreas Hämäläineni fotonäitus „Kallis kodukoht Vastse-Kuuste vaadatuna läbi droonikaamera“ 18. augustist 30. septembrini.
• Põlva Kunstikooli õpilaste keraamiliste skulptuuride näitus 30. septembrini õuealal.
Juhendaja Mart Vester.
Vastse-Kuuste
• Suvelugemise klubi 1. –9. klassi õpilastele ja lugemise selgeks saanud koolieelikutele
10. juunist 30. septembrini. Klubi liikmed saavad raamatukogust klubikaardi, kuhu saab
suve jooksul loetud raamatute eest templeid koguda. Tublimad on need, kes loevad kõige
rohkem raamatuid (arvestame vastavalt lugeja vanusele ka loetud lehekülgede arvu) ja
septembri lõpuks oma klubikaardile kõige rohkem templeid koguvad. Tublimatele lugejatele auhinnad ja tore pidu klubiliikmetele raamatukogupäevade ajal oktoobris!
• Rahvakultuuri Keskuse ja MTÜ Jutumaja rändfotonäitus „Et rada ei rohtuks“ 28. juunini.
• Käsitöö näitusmüük „Taaskasutus – asjade uus elu“ 30. augustini. Ootame näitusmüügile kodukandi käsitöömeistrite valmistatud esemeid!

Tule aga lugema!
SUVELUGEMINE
Suvelugemine lastele
Põlvas, Peril, Tilsis ja
Vastse-Kuustes; lastele ja
täiskasvanutele Kiidjärvel.
Põlva Keskraamatukogu

Tagastuskast
keskraamatukogus
Nüüdsest saab raamatuid ja
ajakirju tagastada
ööpäevaringselt.
Tagastuskast asub
lasteteeninduse välisukse
kõrval.
Palun kasutage
head võimalust!
Põlva Keskraamatukogu

Kaks toredat kohtumist
„Millised on teie suveplaanid?“ küsis kirjanik
Epp Petrone 31. mail Põlva Keskraamatukogus Põlva Kooli 1. ja 2. a klassi õpilastelt. Ta pakkus ka
ise välja palju toredaid asju, millega lapsed rõõmsalt
haakusid: kassipoja võtmine, suitsusauna kütmine,
kalapüük, puu otsa ronimine, mesilastarude luuramine, töötegemine (näiteks rohimine), onni ja koduse
seikluspargi ehitamine, reisimine. Ja siis esitas ta otsekohese küsimuse: „Kas keegi kavatseb istuda terve
suve nutitelefonis?“ Sellelegi küsimusele tuli jaatavaid vastuseid, aga õnneks mitte palju. Epp soovitas
ka lapsevanematel suvel nutiseadmetest kolmeks päevaks välja tulla ja hakata päriselu elama. Ja siis veel
kolm päeva… Kirjanik kõneles veenvalt, et mõnus
on lugeda raamatuid (näiteks võrkkiiges) ja palju põnevat võib avastada pööningul vanu ajakirju sirvides.
Epul endal on Valgamaal selline tore pööning olemas. Palju avastamisrõõmu on ka tema uues raamatus „Tere, meie Eesti!“. Seekord kutsub väike Anna
lugejad kaasa retkele, mis algab varakevadel ja lõpeb
talvel. Üheskoos käiakse Tartus, Pärnus, Otepääl ja
muidugi looduses – metsas, rabas, koobastes, mere
ääres. Pildid, mille on loonud Põlvast pärit kunstnik
Piia Maiste, on huvitavad ka sellepoolest, et sealt tuleb
üht-teist üles otsida (nugis, pasknäär, metsvint, kanarbik, kurereha, suitsusaun, Seto lipp jne). Kirjanik
jagas lastele palju lihtsaid tarkuseteri. Seenekohti antakse edasi põlvest põlve ja seda saab teha ainult koos
kohale minnes. Keegi peab õpetama tundma suurt sirmikut, sest see ei tohi valge kärbseseenega sugugi segi
minna. Üksikult kasvavat marja ei tohi metsas kunagi
suhu pista, sest see on suure tõenäosusega väga mürgine. Telefon tuleb metsa minnes alati kaasa võtta. Piusa
koobastes tuleb olla ettevaatlik ja minna sisse selleks
ettenähtud kohas. Ka koobaste ümbruse maastik on
väga mitmekesine ja huvitav. Raamatuid luues saab
Epp Petrone palju inspiratsiooni oma lastelt, eks ole
Annagi ju tema tütar, aga tore oli kuulda, et mõtteid
loominguks sai ta ka kohtumiselt.
Triinu Laan, kes esitles oma uut raamatut „Krutskiline tita. Päähäkääntäv tita“ 7. juunil Põlva Kooli
1.b ja 1.d klassi õpilastele, väitis samuti, et prototüüpideks on tema enda lapsed. Tema viiest lapsest kaks
on juba täiskasvanud, kolm aga alles väikesed. Triinu
elab oma perega Põlvamaal ja küsimusele, millised on
tema lemmikmaad, vastaski ta, et Võru- ja Põlvamaa.
Triinu missiooniks on võru keele ja kultuuri hoidmine
ning seetõttu on tema raamatud võru- ja eestikeelse
rööptekstiga. Kohtumisel rääkis ta lastega võru keeles

Triinu Laan. Foto Põlva Keskraamatukogu

ja arusaamisega polnud muret. Ka niisugusest keerulisest sõnast nagu pudsunudsija (tolmuimeja) said lapsed
aru. Triinu sõnul on talle elus kõige tähtsamad titad,
kassid ja koerad ja see väljendub ka tema loomingus
(ilmunud on veel „Suur must koer. Suur must pini“
ja „Vana katkine kass. Vana katskinõ kass“). Eks ole
titaraamatu pealkiri ka võru keeles pisut krutskiline,
sisaldades koguni kuus ä-d, ja tähendab, et tita on paras paharet, aga sealjuures väga armas. Mänguasjade asemel meeldivad talle päris asjad, mille hulgas on
kirves, ahjuroop ja solgipang. Ta on ka parim baranka
laiali plätserdaja. Triinu luges mõned jutud lastele ette
ja rääkis oma lapsepõlves tehtud krutskitest. Titaraamat
kingitakse Võru Instituudi abiga Võrus ja Põlvas sündivatele lastele.
Ka Triinu Laan soovitas suvel kindlasti raamatuid
lugeda. Ta tegi lastele näitlikult ja humoorikalt selgeks,
et televiisorit ja arvutit kaedes on inimesel võrdlemisi
rumal nägu peas. Raamatut lugeda sellise näoga lihtsalt ei saa, sest raamat paneb mõtte liikuma!
Põlva Keskraamatukogu
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Põlva Kooli Erasmus+ projekt
From Knowledge to Competences
Mais toimus Põlva Koolis Erasmus+ projekti
„From Knowledge to Competences“/ Teadmistest
oskuseni viimane ametlik kohtumine koolijuhtidele, koordinaatoritele ja õpetajatele. Projektis
osalevad koolid seitsmest Euroopa riigist. Kahe
aasta jooksul on neli Põlva Kooli õpilast saanud
käia Türgi partnerkoolis ja neli õpilast Itaalias,
viis õpetajat ja kooli direktor on lisaks nimetatud
koolidele külastanud partnerkoole Portugalis, Rumeenias ja Poolas.
Projekti käigus on tutvustatud üksteisele
loodusteaduslikke eksperimente, õpilased on
koostanud ja lahendanud matemaatika ja füüsika ülesandeid, millest on valmimas veebipõhine
ülesannete kogu. Projekti ühe väljundina on valmimas järjejutt loodushuvilisest poisist Adamist,
kes mööda ilma seigeldes avastab ja vaatleb erinevaid loodusnähtusi. Raamat koosneb seitsmest
osast, Põlva Kooli õpilased kirjutasid värske õhu
kohta. Järjejutu illustreerivad Bulgaaria õpilased
ja see ilmub nii paberkandjal raamatuna kui ka eraamatuna. Igal partnerkoolil tuleb see veel panna
oma emakeelde ja uuel õppeaastal on raamat üle
Euroopa õppematerjalina kasutatav. Projekt pole
keskendunud mitte ainult õpilastele, vaid suur roll
on ka õpetajate koolitamisel ja seda just õpetajalt-õpetajale meetodil. Õpetajakoolituse raames
on valmimas online-materjalide kogu ja trükis
erinevatest metoodikatest, mida partnerkoolides
loodusainete tundides kasutatakse ja mida annaks
rakendada ka teistes koolides.
Projekti esimene kohtumine toimus Portugalis Porto linnas.
Kohal olid kõik projektipartnerid: Eesti, Poola, Itaalia, Bulgaaria, Rumeenia, Portugal ja Türgi. Esimesel kohtumisel said kokku projekti koolide koordinaatorid ja koolijuhid. Portos räägiti
läbi ja jagati igale koolile täpsemad ülesanded.
2018. aasta märtsis külastasid meie õpilased
Talapasa Ortaokulu õpilasi Türgi linnas Izmiris,
mis asub Egeuse mere ääres. Türgi pärliks kutsutud Izmiris on 4-miljonit elanikku. Avapäeval
toimus kontsert naaberkoolis, sest koolil oma
saali ei ole. Klassid on väga suured – umbes 40
õpilast klassis. Õpilastel oli võimalik külastada
inglise keele tunde. Õpetajatele toimus samal ajal
vastuvõtt sealse linnaosavanema juures. Kõikidel
päevadel toimusid töötoad: elulähedaste matemaatiliste ülesannete lahendamine, aheljutu kirjutamine, kunstitund, kella meisterdamine jne.
Lõunasöögiks pakuti erinevaid Türgi roogasid. Nädalalõpul toimusid muuseumikülastused.
Eriti meeldejääv oli väljasõit iidse Efesose linna
varemete juurde. Õpilaste muljed olid tänu külalislahketele võõrustajatele suurepärased. Tagasiteel ei jõudnud me siselennu hilinemise tõttu
Tallinna lennukile ja veetsime ööpäeva Istanbulis, kus käisime sultanipalee juures ja nägime ka
Hürremi hamami.
Meriti muljed Izmirist:
See oli midagi erilist ja imelikku samal ajal.
Esimene päev Türgis mööduski täpselt selle mõttega. Ilm oli soe, päike paistis ja igal pool valitses rohelus, mis siiani unustamatu on. Samas oli
kõik võõras, inimesed teistsugused. Nädala jooksul õppisime, kuidas teha koostööd nii eestlaste
kui ka teiste rahvustega. Tegime projekti raames
kettjutustust, lahendasime iga riigi õpilaste koostatud matemaatikaülesandeid ja õppisime tundma
Türgi kultuuri ja tavasid. Minu võõrustajad õpetasid mulle väga palju. Ma olen selle reisikogemuse
eest ülimalt tänulik.
Stefan-Ander: Söök oli teistsugune, aga hea.
Kool oli hoopis teistsuguse kui meil: klassis 40
õpilast ja kehaline kasvatus oli asfaldi peal, aga
kooli õpilased võtsid meid väga hästi vastu.
Isabella: Izmiris oli väga palju klaasist ja kõrgeid hooneid. Türgis on väga teistsugune kultuur
ja usk, naisterahvad kannavad pearätti. Türgis
saime proovida väga palju erinevaid toite, osad
toidud olid natuke harjumatud. Mulle meeldis
kõige rohkem viimane päev, sest käisime põnevates kohtades ja oli väga ilus ilm. Türgi liiklus
oli väga ohtlik.
Maikuus toimus teine projektikohtumine
Rumeenias Botosani linnas, mis asub riigi kir-

deosas ja on elanike arvu poolest umbes kaks korda suurem kui Põlva. Botosani 11. kooli solistid,
koor ja ansambel esinesid suurepärase kontserdiga. Projektikohtumise jooksul külastasime matemaatika, füüsika ja inglise keele tunde, võtsime
osa töötubadest ja vaidlesime portfoolio koostamise põhimõtete ja selle sisu üle. Partnerriikide
õpetajatel on portfooliost erinev arusaam, kuid
arutelude käigus jõudsime siiski struktuuri osas
kokkuleppele. Matemaatika ja füüsikaülesannete
kogumi koostamise asjus pakkus oma ideid välja
õpetaja Kristi Kurg. Füüsikaõpetaja Jaak Kepp
viis läbi huvipakkuva töötoa, kus CD alusele tuli
kinnitada aukudega pudelikork, mille peale tuli
tõmmata õhupall ja see täis puhuda. Katse õnnestus ja hõljuk hakkas mööda lauda ringi liikuma.
Nii demonstreeriti Newtoni III seaduse toimimist.
Osalesime töötoas, kus valmistasime FIMO tehnikas ehteid.
Viimasel päeval rääkisid projektipartnerid
Botosani maakonna koolidirektoritele koolides
läbiviidud Erasmus+ projektidest ja nende mõjust
koolielule ja õppimisele. Meie kooli projekte tutvustas Mait Kuusik.
Novembris saime kokku Varssavis Podstawowa 336. koolis. Külastasime loodusainete
ja inglise keele tunde. Geograafiatunnis tutvuti
partnerkoolide asukohariikidega, kusjuures külalised kaasati rühmatöösse. Vastasime õpilaste
küsimustele ja tunni teisel poolel kuulasime-vaatasime vestluse käigus valminud kokkuvõtteid.
Portugali õpetaja Manuel oli teinud valmis Google’ põhise platvormi, kuhu partnerkoolide õpetajad oma töid üles laadima hakkavad. Loodusainete poole eest vastutame meie.
Järgmisel päeval olime keeletunnis, kus õppisime veidi portugali keelt, st värve. Oli põnev
ja eks midagi jäi meelde ka. Seejärel viis õpetaja
meiega läbi võistkondliku mängu autoalasest sõnavarast. Alguses arvasime, et seda sõnavara küll
ei tunne, kuid võistlusmeeleolus leidsime neid
sõnu ikka päris palju. Siis saime osaleda Türgi
õpetajate töötoas, kus tutvusime Türgi kohvi valmistamisega. Külastasime Varssavi koolituskeskust, kus koordinaator Ewa sõnul käivad õpetajad
isegi nädalavahetustel meelsasti tarkust kogumas.
Pärastlõunast õhtuni toimus Euroopa Parlamendi
Varssavi majas rahvusvaheline konverents, kus
osalesid EL esindaja, kohaliku kogukonna koolide direktorid ja partnerkoolide õpetajad. Kuulati
ettekandeid efektiivsetest õpimeetoditest ja esitlusi Euroopa Liidu projektidest ja nende mõjust
koolielule. Tähelepanu pöörati litsentsimärkide
olemasolule esitlustes. Tutvustasime ka oma kooli projekte. Euroopa Parlamendi esindaja kutsus

kõiki osalema aktiivselt EL valimistel. Neljapäeval käisime Varssavi Copernicuse keskuses,
mis sarnaneb meie AHHAA-keskusega, kuid on
mõõtmetelt mitmeid kordi suurem. Külastajaid
on seal igapäevaselt umbes tuhat. Meie külastuse
eesmärk oli tutvuda interaktiivsete meetoditega
loodusainete õpetamisel.

Käisime ka Krakowis, kus tutvusime vanalinnaga ja ajaloomuuseumiga. Nädalalõpu kultuuriprogrammi raames oli võimalus külastada kahte
UNESCO maailmapärandi nimistusse kuuluvat
paika. Esimene neist oli Bochnia soolakaevandus, mis asub 50 km kaugusel Krakowist. 1248.
aastal tööd alustanud kaevandus oli tõeliselt imposantne. Seal olid kabelid, spordisaal, restoran,
narivoodid magamiseks jne. Kaevanduse seintel eksponeeriti erinevat kunsti. Multimeedia ja
kahe suurepärase giidi abil saime hea ülevaate
soola kaevandamise ajaloost. Käisime veel NatsiSaksamaa suurimas, Poolas asuvas Ausschwitzi
(Oświęcimi) koonduslaagris, milles nähtu oli masendav.
Märtsis toimus projektikohtumine Itaalias,
Napolist 100 km sisemaa poole, Apenniini
mäestiku maalilises piirkonnas. Kuna projekti
keskseks teemaks on loodusained, siis demonstreerisid õpilased kodus ettevalmistatud katseid.
Meie esinemist jälgiti huviga ilmselt seepärast, et
see erines teiste õpilaste katsetest, sest oli teadusteatri stiilis etteaste. Erinevad projektitegevused
toimusid õppehoonetes Flumeris, Villanovas ja
Zungolis. Õpetajad töötavad eri koolihoonetes
ja peavad sõitma mitme maja vahet nagu meiegi praeguse remondi tõttu. Üks praktiline töötuba
toimus turisimitalus, kus lõunat sõime, sest magustoidu küpsetasid õpilased ise.
Meeldejäävaks kujunes Pompei linn, tutvusime ka Napoliga. Ei suutnud ära imestada itaallaste pidevat saia, pitsa ja pasta söömist! Kahju,
et fotod ei suuda jäädvustada mägede tõelist ilu!
Tõeliselt üllatav oli viimane õhtusöök, mis toimus uhkes villas
ja oli 8-käiguline.
See oli elamus nii
teeninduse, interjööri kui ka maitsete mõttes.
Aleksandra ja
Mai:
Nägime
lähedalt itaallaste
igapäevaelu, sest
elasime kohalikes
peredes. Samuti
saime tuttavaks
noortega teistest
sõpruskoolidest,
õpilasi oli 7 erinevast riigist. Koolis
tegime erinevaid
eksperimente ja
praktiseerisime
inglise keelt.
Toimus mitmeid väljasõite. Külastasime üht
suurimat – Baronia pastatehast, kus nägime tootmisprotsessi jahu jahvatamisest kuni juba valmis
pasta pakendamiseni. Eredalt jäi meelde Pompei
linn, kust avanesid imeilusad vaated Vesuuvile.
Puudust ei tulnud meil ei pastast ega pitsast, sest
seda söövad itaallased igapäevaselt lausa kuhjaga. Silma torkas ka veel nende liikluskultuur,

tänavapildis oli peaaegu võimatu näha mõnda
autot, millel poleks mõlke, nad ei kasuta ka turvavöösid. Väga harjumatu ja lausa kurb oli vaadata,
kuidas koolisööklates igapäevaselt ühekordseid
plastnõusid kasutatakse.
Viimasel kohtumisel Põlvas vaadati üle valminud järjejutu osad ja illustratsioonid, toimus
arutelu õpetajakoolituse materjalide ja ülesannete
kogu üle, otsustati, mida parandada või mida lisada. Lisaks koosolekutele ja aruteludele tutvusid
külalised Põlva Kooliga. Külalised jäid nähtuga
väga rahule vaatamata sellele, et Kesk 25 majas
toimub hetkel remont ja kogu maja polnud võimalik külastada. Meie sportimisvõimalused on
suurepärased ning ruumid korras ja puhtad. Aitäh
kõigile, kes sellele igapäevaselt kaasa aitavad!
Külastasime ka Koolimaja tee õppehoonet ja
seal oli meie külalistel imetlemist küllaga. Vähemalt kahel korral tuli vastata küsimusele, et
ega see ikka erakool pole. Nii raske oli külalistel
mõista, et meil on kõigil õpilastel võimalik õppida - võib vist öelda lausa luksuslikes tingimustes.
Üks ehe näide oli külastatud inglise keele tund,
kus meie õpilased on jaotatud väikesteks gruppideks. Rumeenia inglise keele õpetaja ütles, et
nemad õpetavad koos tervet klassi ja klassis on
keskmiselt 36 õpilast, Türgis on ühes klassis õpilasi veelgi rohkem. Üllatuseks oli tasuta koolitoit
ja meie väga heal tasemel korraldatud tehnoloogiaõpetus. Õpetaja Voldemar Ansi tund 8. klassi
poistega oli nagu väike šokiteraapia, sest ruumi
sisenedes nägime poisse, kes keskendunult masinatega töötasid ning üks neist lausa sädemeid
lennutades suurt mõõka teritas. Meie partnerkoolides toimub taoline tehnoloogiaõpetus vaid
kutsekoolides ja põhikoolis saavad nii poisid kui
tüdrukud enamasti ühesugused oskused lihtsalt
majapidamises hakkama saamiseks. Masinaid ja
tööriistu koolides kas pole üldse või neid lihtsalt
tutvustatakse õpilastele ja selliseid töid nagu meie
koolis, ei tehta.
Kohtumise käigus külastasime ka Eesti Rahva
Muuseumi ja Tagurpidi maja Tartus. Tallinnas tegime peatuse lauluväljakul ja ühise väikese jalutuskäigu vanalinnas. Enamus külalistest jäid veel
päevaks-paariks Tallinnaga tutvuma.
Võib öelda, et projektikohtumine läks korda:
vahetati kogemusi ja mõtteid, kuidas efektiivsemalt projekti tegevusi ellu viia ja paremaid tulemusi saavutada.
Kogu projekt ja selle kulg on andnud meie
õpetajatele ja õpilastele hea rahvusvahelise töö
kogemuse. Meie koolipere võib olla uhke heade
töötingimuste, töökate kolleegide ning toredate
õpilaste üle. Lõppev projekt kinnitas seda teadmist.
Kaire Hakk
projekti koordinaator
Rael Anijalg
inglise keele õpetaja
Autorite fotod
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Kuidas Mooste lapsed
Maarja Külas tsirkust tegid

Pilguheit lõppevale kooliaastale

31. mail korraldasid Tartu ülikooli Pärnu kolledži sotsiaaltöö
tudengid õppeaine „Kogukonna- ja vabatahtlik töö“ raames ürituse, kus Mooste mõisakooli 4. klassi õpilased kohtusid juba kolmandat korda Maarja Küla elanikega.
Kui tavapäraselt korraldatakse kohtumistel spetsiaalselt mõeldud ühiseid tegevusi, siis seekord võtsid Maarja Küla elanikud
õpilased avasüli vastu nende juures toimuvasse tsirkuseringi. Tsirkuseringis said kõik välja lasta oma sisemised klounid ja akrobaadid, mille tulemusel nii mõnelgi pärlendas otsa ees higimull. Trenni tehti kõvasti, sest õige kloun peab olema vormis! Nalja ja naeru
jätkus kuni lõpuni.
Ürituse eesmärk oli viia lapsed teise keskkonda ja lasta neil
toime tulla olukorras, mis pole tavapärane. Seeläbi õppisid nad,
kuidas olla kaastundlikum ja tähelepanelikum kooli igapäevaelus,
kus läbi kaasava hariduse õpib järjest enam erivajadusega noori.
Pärast vilgast tegevust toimus muljete vahetamine ja ühine
piknik, mis sai teoks tänu imelistele toetajatele Coop Põlvale, kes
sponsoreeris meid Oma Pala toiduvaagnatega, ja Balbiinole, kes
lahkesti maiustamiseks jäätised eraldas.
Tagasisideringis jäid kõlama vaid positiivsed tunded ja mõtted.
Uut kohtumist jäid ootama nii Mooste mõisakooli õpilased kui ka
Maarja Küla elanikud. Hoolime koos!
Sandra Kripson
Foto erakogust

Vastse-Kuuste parimad õpilased soovivad kõigile värvikirevat suve. Foto autor: Indrek Illus
Kui koduaedades pojengid õide on puhkenud, hakkab koolirahvas mööduvast õppeaastast kokkuvõtteid tegema. Vastse-Kuuste
vana mõisahoone näeb juba 76ndat koolikevadet. Ja kuigi nende
aastakümnete jooksul on Eestimaal olnud väga erinevaid aegu, on
laste rõõm päikesepaiste ning suvega saabuva vabaduseootuse üle
ikka samaks jäänud.
Lõppevale õppeaastale tagasipilku heites võib öelda, et Vastse-Kuuste lapsed on oma puhkuse auga välja teeninud. 25 õpilast
said kiituskirja väga hea õppimise ning käitumise eest. Auhinnalisi
kohti saime eesti keele, inglise keele, bioloogia ja loodusteaduste
maakondlikel aineolümpiaadidel. Meie mitmekülgsed sportlased
esinesid väga tublilt erinevatel korvpallivõistlustel ja -turniiridel,
koolinoorte meistrivõistlustel kergejõustikus ja murdmaajooksus,
tüdrukute saalijalgpallis ning rahvastepallis, samuti kodutütarde
ja noorte kotkaste esivõistlustel laskmises. Noored vibusportlased
Karoliina Valge, Marvin Viira ja Carmel London näitasid väga
häid tulemusi nii Eestis kui ka välismaal. Tervist edendavale koolile kohaselt pakume lastele võimalust tutvuda mäesuusatamise
aabitsatõdedega. Sel aastal osales kahepäevases talispordilaagris
Piiri spordi- ja puhkekeskuses 39 õpilast. Ja pikaaegset traditsiooni järgides toimus juuni alguses kolmepäevane rattamatk, seekord
Setumaale, kus osales 19 õpilast.
Õppeaasta oli täis mitmeid põnevaid väljasõite ja huvitavaid
kohtumisi. Õpetaja Jelena Fayzullova eestvõtmisel tegid meie
õpilased tutvust vene kultuuriga. Oktoobris külastas 7.klass Pärnumaal Soomra külas asuvat vene rahvakultuuri tutvustavat talu
ning maikuus käisid huvilised miljonilinnas Peterburis. Õpetaja
Siiri Hommiku juhtimisel on meil käimas juba viies rahvusvaheline projekt, seekord Erasmus+. Aprillis viibisid meie kuus õpilast
ja kolm õpetajat Türgi pealinnas Ankaras. See oli osalejatele ai-

nulaadne võimalus osa saada hoopis teistsugusest kultuuriruumist,
kui seni harjutud.
Muusikategemise võlust ja erinevatest võimalustest rääkisid
kahe koolikontserdi raames Valter Soosalu, Tanja Mihhailova-Saar
ja Mihkel Mattisen. Vastse-Kuuste raamatukogus on meie lastel
olnud võimalik kohtuda mitmete kirjanikega. Sel aastal käisid meil
külas Heiki Vilep, Jaak Urmet ja Mika Keränen. Viimasega kohtusid meie lapsed ka väljasõidul Tartu lodjakotta, kus kirjanikuhärra
parajasti oma kanuud korrastas. Kui lapsed ta ära tundsid, tehti
koos rõõmsalt pilti. Ning pärast seda, kui meie noorkotkad ja kodutütred temaga juuni alguses toimunud suvelaagris jälle kokku
said, võime teda peaaegu oma kodukirjanikuks lugeda.
Põlvamaast kaugemal tegid meie kooli tuntuks ka VastseKuuste kultuurimaja lastenäiteringis käivad õpilased. Põlvamaa
kooliteatrite festivalilt jõuti vabariiklikule festivalile, kus etendusega „Nähtamatu lugu“ pälviti eripreemia hea lavalise suhtlemise
eest. Parima näitleja preemia said Katre Kalm (Rebane), Kristjan
Mestiljainen (Hunt) ja Geidi Uustalu (Harakas).
Lisaks usinale õppimisele, edukale sportimisele ja mitmekülgsele huvitegevusele jätkub meie lastel aega ka selleks, et märgata
ja hoolida. 7. ja 9. klassi õpilased loobusid jõulupakkidest ja tegid
210 euro suuruse annetuse Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondile.
Ülejäänud koolipere annetas 174 eurot Võru loomade varjupaigale.
See oli ainult väike osake meie kirevast kooliaastast. Soovin
Vastse-Kuuste kooliperele ja lastevanematele kosutavat suvepuhkust. Rõõmsa kohtumiseni sügisel!
Inge Kalle
direktor

Öökool Kauksis

Pihlapuu lasteaia Pipi rühma esimene matk koos peredega ümber Põlva järve toimus 29. mail,
siis algasid ka Põlva Päevad. Jalgsimatkal osalesid nii vankrilapsed kui ka vaprad vanaemad.
Liikumine ilusal soojal kevadõhtul meie kaunis kodulinnas tegi rõõmu nii väikestele kui suurtele
Pipidele. Põlva on armas linn.
Pihlapuu lasteaia Pipi rühm
Foto erakogust

„Kõik koolipäevad ei pea
olema sarnased. Mõnikord
võiks tavalise koolipäeva asendada öökooliga.
Öökool võiks alata alles
kell 17.00. Ka tavapäraste tundide asemel võiks olla hoopis
teistsugused tunnid ja tegevused. Öökool võiks alata mingi
põneva võistlusega, kus oleks
palju aktiivset tegevust. Huvitav oleks kohtuda mõne põneva
kuulsa inimesega: kas sportlase, näitleja või kirjanikuga.
Sellel hilisel koolipäeval võiks
lapsed ise köögis süüa teha;
pannkoogid oleks päris vahvad! Õhtul võiks õppida veidi
robootikat, filmi tegemist või
midagi muud põnevat. Öökool
võiks lõppeda kindlasti öödiskoga. Kui siis aega pisut üle
jääb – võib ju veidi magada ka.
Hommikul, kui tavaliselt tuleme kooli, lähme sellel päeval
hoopis koju.

Usun, et niisugune teistsugune koolipäev meeldiks
paljudele! See oleks põnev,
huvitav ja elevust tekitav“, nii
kirjutas 2. klassis õppiv Eliine.
Mõte oli hea ja õpetajad
kohe nõus. Nii oligi algklasside õpilastel koolipäeva asemel
öökool. Koolimajja tuldi juba
päris varakult, et madratsid
täis pumbata ja ööks ettevalmistusi teha. Lapsed võtsid
mõõtu nii viktoriinis kui erine-

vates võistlustes. Huviga oodati filmiõhtut, millele eelnes
pannkookide söömine. Vabal
ajal lustisid lapsed õues kiikudes ja mängides. Öörahu saabus ikka päris hilja. Hommik
algas aga väga vara-usinamad
ärkajad olid üleval juba enne
kella viit!!!
Õpetajad tegid
hommikupudru ja peagi tulid
vanemad lastele järele.
Öökool läks igati korda.
Järgmisel aastal õpime kindlasti jälle öökoolis- oli õpilaste
arvamus.
Enna Prükk
õpetaja
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Põlva Muusikakooli õpilased musitseerisid Kiidjärvel
Kiidjärve mõisapargis asuv seltsimaja on Kiidjärve küla süda, kus toimuvad
mitmekülgsed üritused.
Seekordse muusikaürituse ettepaneku tegi kiidjärvelane Ljuda Kravchenko, kes on Põlva Muusikakoolis viiuliõpetaja ja tema abikaasa Sergei, kes samas
koolis kontrabassiõpetaja. Nimetatud muusikute perekond ei hoia oma õpilaste
andeid varjul. Meeldiv tõdeda, et ka meie külas on noor viiuldaja – Elisabeth
Podekrat.
30. mail, sirelite õitsemise ajal, esines Kiidjärve seltsimajas Põlva Muusikakooli noorema astme keelpilliorkester. Saali sisenejad kandsid kõik ühtset
helerohelist muusikakooli logoga pluusi, mille värv sümboliseerib ühtlasi ka põlvamaalaste rohelisemat elu.
Orkestrit juhatas õpetaja Tiina-Mai Arund, kes ka ise viiulil kaasa soleeris.
Klaveril saatis õpetaja Raina Urb. Eelpoolmainitud, meie omaküla muusikud,
Ljuda ja Sergei, olid samuti orkestri liikmetena toeks oma õpilastele. Kahjuks ei
saanud tulla tšelloõpetaja Heiki Palm, kuid tema õpilaste kokkumäng sujus väga
kenasti ja pälvis sellega publiku tähelepanu.
Saal oli pilgeni rahvast täis, istekohtasid ei jätkunud. Suur osa publikust seisis
terve kontserdi aja seinte ääres püsti.
Kontserdi esimeseks palaks oli valitud Camille Saint-Saensi Võidukoor Oratooriumist op.12 . Seda võimast pala kuulas publik üllatunud ilmel. Noored muusikud ise olid sealjuures väga tõsised, töiselt muusikasse süvenenud. Publikule
anti hingetõmberuumi vaid vaheldusrikka meloodia iseloomuga, nagu näiteks
A. Holzer-Rhomberg Sääsetantsuga ja I. Kalmani valsiga ooperist „Silva“ . Kõlasid ka Ukraina rahvatants Hopakk ja Ü. Vinteri Laul Põhjamaast (muusikalist Pipi
Pikksukk) ja palju teisi ilusaid palasid.
Kontserdil tuldi toime ka üsna keeruliste ja raskete rütmipaladega. Ilusa kokkumängu tagas kindlasti orkestri tubli, viljakandev treening.
Kõik palad väärisid suurt aplausi. Eriliselt suure aplausi osaliseks said trompetisolist Aksel Vürst ja flöödisolist Minna Emilie Vürst, kes esitas meeli köitva
pala R. Rogersi Edelweiss filmist „Helisev muusika“ .

Kontsert oli vapustavalt hea. Oli kuulda publiku heakskiitvaid repliike – need noored mängivad juba nagu Vanemuise
orkester!
Suur, suur tänu muusikaõpetajatele!
Leili Treimann
Kiidjärve küla elanik
Foto erakogust

Kümme aastat saksakeelset
lauluvõistlust
11. mail toimus Goethe
Instituudi poolt ellu kutsutud
traditsiooniline lauluvõistlus
„Lautstark“ juubelihõngulisena - juba kümnendat korda tulid noored saksa keele õppijad
kokku üle kogu Eesti, et saksa
keeles laulda. Lauljaid oli Tallinnast, Tartust, Toilast, Vokast,
Viljandist ja meie Põlvast.
Põlva Kooli esindasid 5.
klassi tüdrukud Rebeca Hiiesalu, Seleri Haidak, Anelle Kukk
ja Kertu Viljamaa. Tüdrukute
esituses kõlas laul „Die immer
lacht“ („Kes alati naerab“).
Tüdrukuid juhendasid saksa
keele õpetaja Tiina Villako ja
muusikaõpetaja Ulvi Pern.
Projekti eesmärk on edendada saksa keele õppimist
rütmi ja muusika kasutamise
kaudu ning äratada huvi saksakeelse muusika ja kultuuri
vastu.

Lõppkontserdil näidati suurel ekraanil fotosid, meenutamaks Lautstark lauluvõistluse
eelmiste aastate kontserte.
Eesti Rahvusraamatukogu
suurde saali kogunes kontserdi publik laupäeval kella kolmeks. Pooleteise tunni jooksul
kõlas erinevate ansamblite esituses 15 parimat laulu. Ega žüriil lihtne olnud, sest eelvoorudes Tartus ja Tallinnas tuli ära
kuulata 29 kollektiivi. Võistlus
toimub kolmes vanuserühmas:
lasteaedade lapsed, 1. – 3. klassi ja 4. – 6. klassi õpilased.
Põlva Kool oli sel aastal võistlemas kõige vanemas rühmas,
kus konkurents oli kõige tihedam.
Kolm hindamiskriteeriumit, mida igal aastal jälgitakse, on ilus saksa keele hääldus,
musikaalsus ja esituse veenvus.
Kõiki ansambleid tänati tänu-

Lionsklubi Põlva Gloria tegemisi

kirjaga. Osalejatele ja nende
juhendajatele toimus ürituse
lõpus vastuvõtt.
Tunnise pausi jooksul, mis
jäi kontserdi peaproovi ja lõppkontserdi vahele, jõudsime teha
jalutuskäigu Tallinna vanalinnas, vaadata vabadussammast,
iidset linnamüüri ja T. Kangro
skulptuuri „Korstnapühkija“.
Mine sa tea, ehk just see, et
kõik lauljad said silitada korstnapühkija nööpi, tõi meile õnne
ja aitas kaasa imelisele etteastele, mille tüdrukud finaalkontserdil tegid.
Suur aitäh toreda etteaste
eest laululastele ja täname nende toetavaid pereliikmeid.
Tiina Villako
saksa keele õpetaja
Foto: Diana Unt

Fotol vasakult Esta Plato, Estrid Mägi, Anne Pugast, Tiiu Muuga ja Hille Madissoon.
Heido Mägi foto
1. juunil olid heategevusklubi liikmed linnastaadionil pannkooke küpsetamas. Kuna üritus “Usin
jooksja” oli lasterohke, tuli kooke teha sadu - pannkoogipannid huugasid vahetpidamata. Koogitegu
toetas vallavalitsus. “Tegime paljudele lastele rõõmu!” võtsid klubinaised tegusa päeva kokku.
Samal ajal müüs klubi teine esindus Intsikurmu laadal omavalmistatud küpsetisi. Välja kujunes
“rabarberi eri”, aga kõik koogid olid küpsetatud erinevate retseptide järgi. Soovijatele pakuti ka kohvi.
Müügitöö kulges kiires tempos ja lausa märkamatult sai kaup otsa. Päris helde käega poetasid
laadalised raha ka annetuskasti. Osalemine Põlva kevadlaatadel on klubi jaoks traditsiooniline. Teenitud raha eest toetatakse lasterikkaid peresid.
LC Põlva Gloria tänab kõiki, kes klubi tegevust sel hooajal toetasid ja heategevuseks annetasid!
Uute kohtumisteni!
LC Põlva Gloria

10

Põlva Teataja • Juuni 2019

Sporditulemused

Öömatkal nauditakse loodust, kedagi maha ei jäeta

• Põlva Spordikooli noormehed sünniaastaga 2004 ja nooremad
osalesid C-vanuserühma Eesti meistrivõistlustel käsipallis kahe
võistkonnaga. Sügisel 2018 peetud Eesti karikavõistluste tulemuste põhjal jagati võistkonnad kahte liigasse, kus kummaski liigas
mängis 7 võistkonda. Põlva Spordikooli esimene võistkond kui
Eesti karikavõitja 2018 mängis tugevamas liigas ja spordikooli teine võistkond, kes koosnes poistest sünniaastaga 2006 ja nooremad,
mängis teises liigas. Mõlemas liigas mängiti võitjate selgitamiseks
omavahel kaks korda läbi.
Põlva Spordikooli esimene võistkond tuli kahe etapi kokkuvõttes
ühegi kaotuseta Eesti meistriteks Viljandi HC ja SK Tapa/Tapa SK
ees. Eesti meistriteks tuldi koosseisus: Joonas Vassiljev, Andero
Hääl, Alar Mattus, Reio Kähr, Randel Matthias Lepp, Kevin Pütt,
Andreas Paabut, Henry Jõesalu, Karl Markus Kannel, Teron Taal,
Andero Viljus, Lex Trevor Parman, Hendrik Kink, Aron Saarna,
Kevin Tühis, Hendrik Bleive. Treener Kalmer Musting.
Võistkonna parimaks mängijaks valiti väravavaht Andero Viljus.
Võistkonna resultatiivseimad kahe etapi kokkuvõttes olid Kevin
Tühis 75 värava, Hendrik Kink 46 värava ja Karl Markus Kannel 33 väravaga. Kevin Tühis oli ka edukas 7-meetri karistusvisete
realiseerija, visates 12 mängus 12 edukat karistusviset .
Meistrivõistluste teises liigas saavutas spordikooli teine võistkond 5. koha, saades teisel etapil viis võitu ja seitse kaotust. Põlva
Spordikooli teine meeskond mängis koosseisus: Hardi Luts, Aron
Oberg, Egert Sing, Karel Kangro, Devon Dein Käo, Romet Viljus,
Samuel Hakk, Karlis Kalk, Henry Leek, Henri Suur, Karl-Rasmus
Suvi, Airon Saarna, Roven Pihu, Egert Land, Andero Pikk, Egon
Jako Sing, Krister Põkk, Ardi Hindrikson, Jass Einassoo, Sven
Byron Mitt. Võistkonna treener on Rein Suvi.
Teise võistkonna resultatiivseimad mängijad olid Ardi Hindrikson
91 värava, Egert Land 31 värava ja Aron Oberg 29 väravaga. Aron
Oberg oli ka teise võistkonna edukas 7-meetri karistusvisete realiseerija, visates üheksast karistusviskest koguni 8 vastase väravasse.
• Põlva Spordikooli noored käsipallurid sünniaastaga 2006 ja
nooremad tulid 24.-26. mail 2019 Kehra Spordihoones toimunud
noormeeste D-vanuseklassi teisel ja ühtlasi viimasel etapil Eesti
meistriteks 2019 HC Tallase ja HC Pärnu/Rageri ees.
Eesti meistrid 2019 on: Egon Jako Sing, Karlis Kalk, Romet Viljus,
Ardi Hindrikson, Karl-Rasmus Suvi, Jass Einassoo, Egert Land,
Aron Oberg, Andero Pikk, Airon Saarna, Karel Kangro, Samuel
Hakk, Sven-Byron Mitt, Henry Leek, Kermo Kuklase, Egert Sing.
Võistkonna treener on Rein Suvi. Põlva Spordikooli võistkonna
parimaks mängijaks valiti Karlis Kalk.
• 11. mail toimus Lätis, Priekulis noorteturniir vaba- ja naistemaadluses. Meie poiste tulemused
2012. a sündinud poisid -20kg Mihkel-Markus Kütt 3. koht
2010-2011. a sündinud poisid : -26kg Jakob Urman 3. koht; -26kg
Arti Tenso 5. koht; -29kg Rain Tigas 1. koht; -38kg Robert Spilik
2. koht; -44kg Jan Rasmus Käis 1. koht
2008-2009. a sündinud poisid : -38kg Tristan Leppik 2. koht; -38kg
Richard Pukk 6. koht; -42kg Romet Nõmme 1. koht

40aastase ajalooga Põlva Matkaklubi on juba seitsmendat korda
ette valmistamas traditsioonilist suvealguse öömatka, mis toimub
seekord ööl vastu 29. juunit. Matkaklubi korraldabki Põlva valla territooriumil kahte suuremat tasuta pööripäevast sündmust - jõuluaegset talvisemates oludes toimuvat matka ja jaanipäeva paiku öömatka.
Öömatk algab päikeseloojangul Põlva paisjärve rannast ja lõppeb varahommikuse päikesetõusuga sealsamas, kus ees ootamas hommikukohv ja -kook. Marsruut on 27 kilomeetrit ja plaanitav kestvus kuus
tundi.
Matka eestvedaja Meelis Maidla sõnul kulgeb öine teekond mööda Põlva valla looduskauneid metsateid ning teele jäävad Hatiku kaunid männimetsad, Taevaskojad ja palju muud avastamis- ja nautimisväärset. „Öisesse Taevaskotta ega ka Ottenisse ei satu paljud,“ räägib
Maidla. „Hommikused udud Ahja jõe luhtadel, öösorri häälitsused,
vahest ööbikulaul, kitsetalle piuksumine on vaid osa, mis matkajale
elamust loob. Jaaniusse on alati nähtud,“ kinnitab kogenud matkakorraldaja.
Matkadest on seni osa võtnud keskmiselt 60 inimest. Möödunud
aastal – EV100 juubeli aastal läbis matka rekordiliselt 85 huvilist.
„Matk on ennekõike looduses liikumise võlu, sellel matkal liigutakse grupis ja nauditakse öist loodust. Kedagi maha ei jäeta, selleks
peaks midagi tõsist juhtuma. Meil on saateauto, millega saab vajadusel inimese ära tuua. Mina hoian ees tempot sellisena, et me ei hakkaks sporti tegema ja taga on ka kogenud matkaklubi inimene.“
Selleks, et matk oleks edukas, peab olema sobiv riietus ja minimaalne varustus. Varustusse kuulub soovituslikult matka- või käimiskepp. Kui on villide tekkimise oht, tuleks plaasterda jalad enne teele
asumist. Selga tuleks panna mugav ja ilmale vastav riietus. Kindlasti
on vajalik veepudel ning vajadusel söögiamps. Varustusse võiks kuuluda kas tasku- või pealamp, helkur on kohustuslik. Kõige peamine
- jalga mugavad jalanõud!

Põlva Spordikool

Põlvamaa SUVEMÄNGUDE jahilaskmine
Põlva Jahiseltsi Kadaja lasketiirus 29. juunil 2019. a.
kella 10.00 -15.00
Korraldavad Põlva Jahiselts ja Põlva Maakonna Spordiliit.
Osaleda võivad kõik Põlva maakonna jahimehed.
Võistlusklassid: mehed ja veteranid (1964 ja varem sündinud).
Eriauhinnaga tunnustatakse parimat naist,
parimat noort (1999 ja hiljem sündinud).
Relvaliigid:
* sileraudne - harjutus GSP 25 märki
* vintraudne - Euroopa metssea siluett harjutus VJM -1
(10 lasku, 4 seisvat ja 6 liikuvat)
* Võistlustele registreerimine hiljemalt 25.juuni 2019
kella 17ks e-posti aadressil anne.vasarik@gmail.com

Traditsioonilised võrkpalliteisipäevakud Põlva järve
rannaväljakul ehk Coolbet Suvevolle 2019
sai alguse 11. juunil.
Volleteisipäevakud toimuvad juuli lõpuni.
OODATUD KÕIK HUVILISED!

Meelis Maidla sõnul on ikka väga kaunis, kui matka lõpus hakkab
päike Põlva kohal tõusma. Kõndida tuleb peaasjalikult mööda metsateid, kuid on ka kruusa- ja ka natuke mustkattega lõike.
Matkaseltskond on olnud nende aastate jooksul vahelduv, korraldajad jäänud samaks. Maidla tõdeb, et viimastel aastatel on matkale
sattunud inimesi kaugemalt ja selles on oma osa sotsiaalmeedial. Nii
on sattunud Põlva ümbruse matkaradadele inimesi nii Ida-Virumaalt,
Harjumaalt, Tartust, Lääne-Eestist ja paljudes teistest kohadest, lähemalt ja kaugelt. Aga jätkuvalt on rajal ka oma inimesi, kes pole kunagi
sattunud Rosma linnamäele, Peri lõkkeplatsile või Otteni sillale.
Indrek Sarapuu

Põlva Matkaklubi kutsub ÖÖMATKALE

“PÄIKESELOOJANGUST
PÄIKESETÕUSUNI”

28. juunil 2019

Algus 22.30 Põlva järve rannas,
lõpp samas kell 4.10
Matka pikkus u 25 km
Eelregistreerimine: kuni 26 . juuni
polva.matkalubi@gmail.com
Täpsem info: matkaja.ee või 526 8715 ( Meelis)
Tasuta
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Põlva Intsikurmus
R 12.07 kl 19 INTSIKURMUS: Komöödiateater: 		
IGAÜHEL NELI NÄGU.
„Igaühel neli nägu“ on Erki Aule kirjutatud ja lavastatud naljakava, mille tegelasteks kaks abielupaari, keda mängivad Tarvo
Krall, Henrik Normann, Kaili Närep ja Eva Püssa.
Vaimukates lühilugudes näeme Eesti elu kogu oma ilus ja valus:
nii kodus, poes, tööl kui mujalgi, aga ikka huumoriprisma läbi.
Mehed ja naised, raha ja armastus, unistused ja tegelikkus –
need on ainult mõned teemad, millega puutuvad kokku meie
neli tegelast. Ükskõik mis näoga me neid ei vaata, saame naerda
ka enda üle ja teha nägu, et tegelikult naerame ikka teiste üle.
Piletid hinnaga 17€ ja 15€ on müügil Piletilevis, Piletimaailmas
ja enne etendust kohapeal.
Vaata ka www.kultuurikeskus.ee
Juulikuus Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses
kino ei toimu.

Vana-Koiolas
19. juulil kell 19 Tilsi laululaval KÜLAHARMOONIKA
Esinevad festivali HARMOONIKA lõõtspillimängijad,
ansamblid J.O.K. ja FOLK MELODY Põlvamaalt,
akordioniorkester TRAPPENKAMP Saksamaalt,
rahvatantsurühm PÕLVA PÄNTAJALAD. Kavas ühislaulmine.
Peale kontserti mängib tantsuks legendaarne ansambel
SUVENIIR. Pilet 10€, õpilastele ja pensionäridele 7€
Piletite vahel loositakse välja pääsmed Harmoonikale
Avatud välikohvik. Lisainfo: 528 4859.

Moostes
10. juuli 2019 kell 12.00
Kogupere RANNAPÄEV Mooste järve ääres
Erinevad veesõidukid, veepealne takistusrada ja veepall. Avatud
rannakohvik, saab kiikuda, liugu lasta, liivakujusid meisterdada
ja erinevaid pallimänge mängida (võta pall ise kaasa). Atraktsioonid tasuta. Info: 516 0656, Maret Aruoja
27. juuli 2019 kell 10.00
Mooste mõisa suures hoovis LINA- JA KÄSITÖÖLAAT
Kell 10.00 laada avamine
Kell 11.00 avatakse lasteala (õhubatuut, elektriautod, mullipall,
ponisõit)
Kell 11.00 – 12.00 intervjuud kauplejatega
Kell 12.00 kultuuriprogramm
Esinevad: tantsutrupp Romaška Tartust, musitseerib Kristi Kool,
2018. a telekonkursi Rahvalõõts võitja. Päeva juhib Meelis
Hainsoo
Avatud: taaskasutuskoda, villakoda, savikoda, mõisa peohoone,
mõisa kohvik. Kauplejate registreerimine: info@moostemois.ee
Üldinfo, lasteala, kultuuriprogramm:
moostekultuurimaja@polva.ee, 516 0656, Maret Aruoja

Kultuuriteated 11
Vastse-Kuustes
13. juulil kella 12-17 Valgemetsa küla kohvikute päev ja
kell 19.00 KÜLAPIKNIK Sadama kinnistul.
Kultuurimajas
20. juulil kella 12- 18.15
VASTSE-KUUSTE ALEVIKU PÄEV
Kella 12.00-17.00 Kodukohvikud (alevikus, jälgige välireklaame)
Kell 12.00 Päeva avamine
Kell 12.10 Tuulelohe meisterdamise õppetuba (kultuurimajas)
Kell 13.00 Perefilm “Poksiplika” (kultuurimajas)
Kell 15.00 Kiirkõnni võistlus täiskasvanutele (spordiväljakul)
Kell 16.00 Tuulelohede lennutamise võistlus (spordiväljakul)
Kell 17.00 Loosi kandi näiteringi etendus (kultuurimajaesisel platsil või vihma korral kultuurimajas)
Kell 18 Aleviku päeva lõpetamine.

Surnuaiapühad
AHJA KALMISTUL
24. juuni kell 13:00
AHUNAPALU (PERAVALLA) KALMISTUL
30. juuni kell 13:00
VÕNNU VANAL KALMISTUL
7. juuli kell 13:00
eelneb armulaud Võnnu kirikus kell 11:00
VÕNNU UUEL KALMISTUL
21. juuli kell 13:00
eelneb armulaud Võnnu kirikus kell 11:00
Lisainfo: Võnnu kogudus 749 2322, õp Urmas Paju 529 3100
PÕLVA KALMISTUL
24. juunil kell 11 (eelneb jaanipäeva missa kirikus kell 10)

26. juulil kell 19.00 KINO
Film: Tragikomöödia „Nagu kass maanteel“. Kinopilet 4
ja 3 eurot

ROSMA KALMISTUL
7. juulil kell 14.

AUGUST
3. augustil kella 10-14 Sulle-mulle LAAT.
Tule ostma, müüma ja vahetama.
Laat toimub kultuurimaja juures õues.
Info tel 5693 7848

Kirikuteated

3. augustil kell 21.00
Vastse-Kuuste lähistel, Leevijõe järve ääres JÄRVEMUUSIKA KONTSERT „Piazzolla tangod” ansambliga
Elegant Ensemble - Helis Oidekivi (flööt), Karen Kriit
(vioola) ja Tiit Joamets (vibrafon). Kontserdipääse 7 eurot.
Pääsmed müügil tund enne kontserdi algust kohapeal (kontserdiplats jääb Leevijõe järve ujumiskohast( Põlva- Tartu
teelt) Karilatsi küla poole).

Vastse-Kuuste kultuurimajas toimub septembris
koduhoidiste näitus-degusteerimine
„Meelepärased maitsed ja huvitavad retseptid“.
Ootame taas tragidelt hoidistajatelt näitusele magusaid ja soolaseid hoidiseid. Oodatud on sama hoidist kaks väikest purki (üks
purk näituse tarvis ja teine purk külastajatele maitsmiseks).
Hoidise tegijatele, kelle „kemüüse“ korjab kõige enam degusteerijate kiidupunkte auhinnaks sõit Olustvere hoidiste messile!
Hoidiseid ootame 9. septembriks.
Info tel 5693 7848.

• Põlva Maarja kirikus
- igal pühapäeval kell 11 püha missa (jumalateenistus armulauaga).
- 18. juunil kell 18 raamatuklubi vestlusõhtu raamatu “Don Camillo väike maailm” ainetel.
- 19. juunil kell 21 toimub kirikus heategevuskontsert Tartu
Maarja kiriku taastamise heaks.
- 26. juulil kell 19 Priit Petersoni kitarrikontsert kirikus.
Kes soovib osa võtta suvisest leerikursusest, on teretulnud
liituma juunikuu pühapäevadel. Leeritunnid algavad pühapäevase missaga kirikus ning jätkuvad seejärel kohvilaua ja vestlusringiga. Lisateave polva@eelk.ee.
Lapsevanemad, kes soovivad panna oma lapse sügisel Põlvas tööd alustava kristliku põhikooli (Põlva Jakobi Kooli)
1. või 2. klassi, saavad küsida lisainfot aadressil polva@luterlik.
edu.ee.
Maarja kirik on kõigile avatud E-R 9-13, L 10-14 ning
P 10-12.30.
Iga kuu 2. pühapäeval on kirikulistele korraldatud transport
Vana-Koiolast ja Tilsist. Huvilistel võtta ühendust Tuuli Võsaga
telefonil 520 2944.
Jooksev info koguduses toimuva kohta leidub Põlva Maarja
koguduse kodulehel www.eelk.ee/polva.
Mooste baptistikoguduses
Jumalateenistused igal pühapäeval kell 11. Jooksev info koguduse kodulehel www.mooste.ekklesia.ee
Põlva Püha Peetri koguduses
• Jumalateenistus pühapäeval kell 11.00
• Hommikupalvus kolmapäeviti kell 10.00
• Õhtupalvus teisipäeviti kell 18.00
Võnnu koguduses
• Suvine LEERI LÜHIKURSUS algab 14. juulil kell 13:00
Leeritunnid toimuvad kord nädalas. Leeripüha on Võnnu
kirikus augustis. Leerikursus on ristiusu põhitõdede teadasaamiseks ja ettevalmistus leeripühaks. Leerikursusele võib
tulla ka ilma ristitud saamise ja koguduseliikmeks hakkamise
eelsoovita. Leeri saab tulla alates 15. eluaastast, vanuse ülempiiri ei ole. Eraldi grupid on noortele ja täiskasvanutele. Kui
Ahja, Mooste ja Vastse-Kuuste piirkonnast on huvilisi taas
rohkesti, siis soovi korral toimuvad leeritunnid piirkondades
kohapeal. Leerikursus on tasuta!
Võta julgesti ühendust, pane nimi kirja ja tule kohale!
• LASTERISTIMISPÜHA 28. juulil kell 11:00
Võnnu kirikus. Oma lapsi võivad kirikusse ristimisele tuua
kõik! Ristida saab ka muudel aegadel. Kindlasti on vajalik
talituseks ette registreerida ja asjad läbi rääkida.
Võta julgesti ühendust, pane nimi kirja ja too lapsed kohale!
Registreerumine ja lisainfo: urmas.paju@eelk.ee , 749 2322,
529 3100

22. juunil 2019
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ÕNNITLEME
VÄÄRIKAID
JUUBILARE
97
Emilia Müller
Lahe küla
96
Linda Härms
Vardja küla
Leida Torop
Miiaste küla
94
Heino Trikkant
Kiidjärve küla
Regina Sirel
Suurküla
93
Lehte Lääniste
Naruski küla
92
Krestinja Vasser
Tännassilma küla
Maria Kallaste
Partsi küla
Õie Tamm
Joosu küla
91
Ervin Frolov
Vastse-Kuuste alevik
Veera Helleste
Põlva linn
90
Veneidi Heljula
Tilsi küla
Salme Kilusk
Kauksi küla
Endla-Elvine Miitel
Kaaru küla
85
Helgi Käis
Kiuma küla
Eha-Veronika Kurik
Andre küla
80
Nikolay Kiryushkin
Põlva linn
Arvi Tork
Põlva linn
Tiit Niitmäe
Suurmetsa küla
Ene Sepp
Põlva linn
Laine Vijar
Põlva linn
Helin Paap
Metste küla

Elvi Arike
Valgemetsa küla
75
Silvia Maiste
Põlva linn
Aleksandra Saar
Himmaste küla
Tiiu Kihho
Ahja alevik
Tiiu Urbla
Põlva linn
Juta Jaanimägi
Himma küla
Juta Palmre
Aarna küla
Eha Lumiste
Vastse-Kuuste alevik
70
Henn Asi
Rosma küla
Hedvi Rebane
Põlva linn
Hele Oidermaa
Vastse-Kuuste alevik
Vaike Nilbe
Põlva linn
Ülo Tamm
Põlva linn
Valle Visse
Kanassaare küla
Kalle Neeve
Aarna küla
Irisa Põder
Tilsi küla
Milvi Nõmm
Lutsu küla
Aare Kurg
Ahja alevik
Jaan Vaniko
Himmaste küla
Tiiu Vares
Põlva linn
Valve Rattus
Rosma küla

24/7 klienditeenindus telefonil 524 5949

www.matusebyroo.ee
pakub koostöös
Põlvamaa Puuetega Inimeste Kojaga

TASUTA ÕIGUSABI
erivajadustega inimestele (keskmise, raske ja sügava puudega
Põlva Päevakeskuses (Uus tn.2)

10. juulil ja 14. augustil 2019
Eelregistreerimine vastuvõtule
telefonil 601 5122 või 53 850 005

Sotsiaaltranspordi tellimine
telefonil 5866 8496

PLASTO MÕÕDAB KUU
AEGA AKNAID TASUTA!

OLEREXI TANKLATE KASSADEST
SAAD OMA PANGAKAARDIGA
VÕTTA kuni 100 EUROT SULARAHA.

Kampaania kestab
19.06.2019-19.07.2019

LISAINFO JA TINGIMUSED: WWW.OLEREX.ee

PÕLVA ESINDUS: KUUSE 2/JAAMA 14, 63303, PÕLVA
E-R: 09.00-17.30
TEL: +372 799 1717
E-POST: POLVA@PLASTO.EE

Elanike arv seisuga
01.06.2019
mehi 6830
naisi 7044
kokku 13 874 elanikku
PMS 285
CMYK 90 / 48 / 0 / 0
RGB 0 / 115 / 207

Tel 5750 2977 või
antsutakso@gmail.com

VAJAD SULA?

REGISTREERIMINE TEL 799 1717

ANTSU TAKSO
Invatakso,
eakate teenindus.
Liikumispuudega inimeste
transport
kanderaami või ratastooliga.
Vajadusel haige
saatmine.
Taksoteenus kuni 8 inimest

Juuli- ja augustikuu juubilarid,
kes ei soovi äramärkimist
ajalehes, palume sellest
teada anda hiljemalt
10. augustiks
tel 799 9499

VAJAD AKNAID?
VÕTA ÜHENDUST!

Asume Põlvas, Kesk tn 11 (Swedbanki kontoriga
samas hoones). Sissepääs uue keskväljaku poolt.

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

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

Ajavahemikul
18.05.2019 – 13.06.2019
sündis Põlva vallas
5 tüdrukut ja 3 poissi.

