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Põlva valda külastas Eesti Vabariigi president
Kersti Kaljulaid
18. septembril 2019 külastas Põlva valda Eesti Vabariigi president
Kersti Kaljulaid.
President külastas Põlva Roosi Kooli, pidas loengu Eesti vabariigi põhiseadusest Põlva Gümnaasiumis, uudistas Eesti esimest sertifitseeritud passiivmaja ja külastas Kaitseliidu Põlva malevat.
President tutvus ka meie uue keskväljakuga ning kohtus Põlva valla
volikoguga.								
Leevi Lillemäe fotod

Tegusat, nutikat ja teadmisterohket õppeaastat!
Õpilased ja lapsed Põlva haridusasutustes
2019/2020 õppeaastal seisuga 11.09.2019
Põlva Kool
897
Mooste Mõisakool
104
Vastse-Kuuste Kool		
86
Tilsi Põhikool		
69
Ahja Kool			61
Kauksi Põhikool		
43
Roosi Kool		
22
Kooliõpilasi kokku
1282
Põlva Spordikool
362
Põlva Muusikakool
157
Põlva Kunstikool
86
Huvikooli õppureid kokku 605

Pühapäeval, 1. septembril
avati pidulikult Põlva Kooli
rekonstrueeritud B ja C korpused. Üle 500 Põlva Kooli 5.-9.
klassi õppuri alustavad õppeaastat täielikult uue sisu saanud
õppehoones. Ümber on ehitatud ka kooli õueala.
Kõige suurem muutus on
see, et kooli söökla ja selle
köök on toodud nüüd Mesikäpa halli osast B-korpusesse. Ka
kooli raamatukogu on leidnud
sobivama koha. Õpetajate ja
administratsiooni tööruumid
on toodud õpperuumidele lähe
male, õppehoone kesksesse

asukohta C-korpusesse. Uue
sisu on saanud kunsti-, käsitööja kodunduse klassid, õppurite
kasutada on uus kaasaegne mitmete võimalustega labor.
„Eraldi tuleks kiita Põlva
Kooli hoolekogu endist esimeest Andres Lehestikku kes
osales aktiivselt uue koolikeskkonna loomisprotsessis,” ütles
projektijuht,
abivallavanem
Janika Usin. Uuenenud õppehoones alustavad tööd kolm
uut õpetajat ja loodud on ka üks
uus töökoht – labori juhataja.
Ajalugu teeb ringe. B-korpuse juurdeehitus valmis 1972.

aastal ja siis kinkis ehitaja tolleaegsele koolidirektorile Paul
Lehestikule sümboolse koolivõtme. Janika Usin andis võtme nüüd üle Põlva Kooli direktorile Koit Noogile.
Koolimaja avati teadusteatriga, kus said “käe valgeks” nii
koolidirektor, vallavanem, ehitaja kui sisekujundaja.
Projekti ,,Põlva Kooli Kesk
tn 25 õppehoone ümberehitustööd” kogumaksumus oli 3 318
315 eurot, millest 2 023 022
eurot on toetus ja 1 295 293 eurot on valla omaosalus. Projekti
rahastati meetme „Koolivõrgu

korrastamine” taotlusvoorust
„Koolivõrgu korrastamise käigus toimuv jätkusuutlike koolide kaasajastamine”.
Meedet kaasrahastas Euroopa Liidu Regionaalarengufond. Ehitas Embach Ehitus
OÜ/Nordecon AS, projekteeris
aktsiaselts Resand.
Tegusat, nutikat ja teadmiserohket uut õppeaastat!
PT
Abivallavanem Janika
Usin annab sümboolse koolivõtme taas üle Põlva Kooli
direktorile Koit Noogile.
Foto Põlva Vallavalitsus

Põlva Lasteaed Pihlapuu
183
Põlva Lasteaed Lepatriinu 117
Põlva Lasteaed Mesimumm 101
Mooste Lasteaed Tammetõru 63
Vastse-Kuuste Lasteaed Kaari 53
Tilsi Lasteaed Muumioru
31
Ahja Lasteaed Illikuku
30
Roosi Kooli lasteaed
4
Lasteaialapsi kokku
582

Põlva Gümnaasium
235
Johannese Kool ja Lasteaed
Rosmal koolis
100
ohannese Kool ja Lasteaed
Rosmal lasteaias
41
Tartu Luterliku Peetri Kooli
õppekoht Põlvas
14
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Tunnustati vanavanemaid

Rahvusvahelist vanavanemate päeva tähistati Põlvas pühapäeval, 8. septembril sündmusega Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses.
Põlva vallavanem Georg Pelisaar tunnustas lähedaste ettepanekul Hedvi ja Tõnu Rebast, Imbi Riistani, Silvi ja Rein Olepit,
Eha Maidlat ja Kristel Blauhuti jagatud hoole ja armastuse eest
Foto Põlva Vallavalitsus
noorema põlvkonna kasvatamisel.

Prügiveost Mooste piirkonnas
Endise Mooste Vallavalitsuse ja Eesti Keskkonnateenused ASi
vahel on 18.09.2015 sõlmitud korraldatud jäätmeveo hankeleping
tähtajaga 30.09.2019.
Põlva Vallavalitsus on ette valmistamas uut riigihanget korraldatud jäätmeveo teenuse osutaja leidmiseks ühinenud Põlva vallas.
Orienteeruvalt jõutakse hankelepingu sõlmimiseni käesoleva aasta
lõpuks. Lähtuvalt sellest on Põlva Vallavalitsus taotlenud Mooste
piirkonnas senise jäätmeveo hankelepingu pikendamist.
Seoses hankelepingu pikenemisega muutuvad Mooste piirkonnas teenuse hinnad. Uued teenustasud hakkavad kehtima alates
1. oktoobrist 2019.
Konteiner (m3)
Ühe konteineri tühjendus (km-ga) EUR
Kuni 0,14
2,51
Kuni 0,24
4,30
Kuni 0,37
6,64
Kuni 0,60
11,83
Kuni 0,80
14,34
Kuni 1,50
26,89
Kuni 2,50
44,81
Kuni 4,50
80,66
Põlva Vallavalitsus

Volikogu istungilt
18. septembril 2019
Algatati Kiidjärve külas Ubina katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamine eesmärgiga määrata krundi hoonestusala,
ehitusõigus ja vajalike rajatiste võimalik asukoht ja vähendada planeeringualal Kiidjärve ehituskeeluvööndit ning ei algatata keskkonnamõju strateegilist hindamist.
Volikogu andis nõusoleku Muinsuskaitseametile Rosma ristimetsa kultuurimälestiseks tunnistamiseks.
Mittetulundusliku tegevuse toetuse; kultuuri-, spordi-, hariduse- ja noorsootööprojektide toetuse ning huvihariduse ja huvitegevuse toetuste taotluste menetlemiseks otsustati Põlva vallas võtta
kasutusele alates 1. oktoobrist 2019 elektrooniline andmekogu
PõlvaSPOKU.
Kehtestati sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord. Senini
on Põlva vallas teenust osutanud vallavalitsuse hallatav asutus
ja vedaja, kelle vallavalitsus on valinud riigihanke põhimõtteid
järgides. Nüüd on korraldab sotsiaaltransporditeenuse pakkujate
leidmiseks riigihanget Kagu Ühistranspordikeskus. Hankelepingu
eeldatav algus on 01.01.2019.
Põlva Vallavalitsusele anti luba korraldada riigihange “Põlva
Vallavalitsusele sõidukite rendile võtmine” ja seoses sellega võtta
eelarveaastateks 2019–2024 rahalisi kohustusi kuni 50 000 eurot.
Riigihanke eesmärgiks on võtta rendile kolm uut sõidukit nii sotsiaalosakonna kui haridus-ja kultuuriosakonna ametnikele tööülesannete täitmiseks.
Otsusega omandatakse tasuta aktsiaseltsilt PÕLVA VESI Põlva valla omandis olevale kinnisasjale asukohaga Mammaste tee
2, Põlva linn (jäätmejaam, katastritunnus 62001:005:0046, pindala
14762 m², maa sihtotstarve tootmismaa 100%) seatud hoonestusõigus ning antakse Põlva Vallavalitsusele luba võtta rahalisi kohustusi hoonestusõiguse alusel ehitatud Põlva jäätmejaama laenujäägi tasumiseks kuni 37 000 eurot.
Volikogu võttis vastu Põlva valla 2019. aasta kolmanda lisaeelarve. Põhitegevuse tulud suurenevad kokku 38 870 euro võrra.
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine suureneb 21 870 euro
võrra (Orajõe silla remont) ning kultuuri- ja sporditoetuse eelarvet
suurendatakse 17 000 euro võrra, mille tingis käesoleva aasta algusel Sihtasutuse Tilsi Staadioni reorganiseerimine. Praegu kannab
sihtasutus nime Põlva Sport ning tema haldusalasse kuulub Põlva
staadion, mille majandamiskulusid ei ole eelarvesse planeeritud.
AS HOOLEKANDETEENUSED kinnisvaradirektor Karl
Mänd, Kesk-Lõuna piirkonna juht Imbi Rego ja avalike suhete
juht Katrin Pärgmäe tutvustasid volikogule Põlvasse kaasaegse
erihooldekodu rajamise projekti.
PT

Kavandatavad muudatused seoses
korraldatud jäätmeveoga
Seoses korraldatud jäätmeveo lepingute lõppemisega ühinenud
Põlva valla erinevates piirkondades, valmistab Põlva Vallavalitsus
ette korraldatud jäätmeveo teenuse osutaja leidmiseks uut jäätmeveolepingu sõlmimist.
Kuna korraldatud jäätmeveoga kavatsetakse hõlmata lisaks
segaolmejäätmetele ka paber ja kartong ning biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed, tehti muudatused ka jäätmehoolduseeskirja.
Tulenevalt vastuvõetud muudatustest on jäätmevaldajal on kohustus koguda kinnistul liigiti paberit ja kartongi, biolagunevaid
köögi- ja sööklajäätmeid ning aia- ja haljastujäätmeid. Lähtuvalt
korterite arvust peavad kinnistul olema järgmised mahutid:
1) paberi- ja kartongi kogumismahuti, kui kinnistul on vähemalt
viis korterit;
2) biojäätmete kogumismahuti, kui kinnistul on vähemalt kümme
korterit.
Kinnistul, mis ei ole elamumaa sihtotstarbega, tuleb paberit ja
kartongi ning biojäätmeid koguda liigiti. Lähtuvat tekkivate jäätmete kogusest peavad kinnistul olema järgmised mahutid:
1) paberi- ja kartongi kogumismahuti, kui jäätmeid tekib nädalas
enam kui 50 kg;
2) biojäätmete kogumismahuti, kui jäätmeid tekib nädalas enam
kui 50 kg või kui kinnistul tegutseb toitlustusasutus, sh restoran
või muu toitlustusteenust pakkuv ettevõte, lasteaed, kool või haigla.
Liigiti kogutavad biojäätmed tuleb mahutisse paigutada paberist või muust biolagunevast materjalist kotti pakendatuna. Biojäätmeid võib paigutada konteinerisse lahtiselt, kui konteiner on
vooderdatud biolaguneva kotiga. Biojäätmete mahutisse ei tohi
panna kompostimiseks kõlbmatuid jäätmeid.
Paberi- ja kartongi kogumismahutid tühjendatakse tiheasustus-

aladel vähemalt üks kord 12 nädala jooksul ning biojäätmete kogumismahutid tühjendatakse vähemalt üks kord 14 päeva jooksul.
Põlva Vallavalistus juhib tähelepanu, et paberi ja kartongi ning
biolagunevad köögi- ja sööklajäätmete kogumist korraldatud jäätmeveo raames on kavas rakendada ühinenud Põlva valla piirkondades üheaegselt alates ehk 01.06.2020 kui lõpeb teenuse kontsessioon endises Põlva vallas.
Lisainformatsiooni on võimalik küsida Põlva Vallavalitsuse
ehitus- ja planeeringuosakonnast.
Reelika Raig
keskkonnaspetsialist

Harta 30

19.-22. septembrini toimus Prantsusmaal Cissé’s Euroopa maapiirkondade harta kohtumine, millega tähistati ühenduse 30. aastapäeva. Põlva on ühenduse liige olnud 15 aastat.
Kohtumine Prantsusmaal oli igati juubelihõnguline, sest ühendus asutati Cissé’s aastal 1989 kaheteistkümne Euroopa maaomavalitsuse poolt. Harta deklaratsioon allkirjastati 1990. aastal
Hollandis, Eschis. Tänaseks kuulub võrgustikku maaomavalitsusi
kõigist 28 Euroopa riigist.
15-aastase koostöö märgiks kinkis Poola Strzyzowi linn kõigile 2004. aastal liitunutele mälestusmedali.
Eriliseks tegi kohtumise see, et osalesid ka neli selle liikumise
loojat. Cissé linnapea Annette Savini sõnul oli neil väga hea meel
näha, et Harta on kasvanud ning selle aluseks olnud idee, tuua
inimesed kokku köögilaua taha, on elujõuline ja arenev. Asutajaliikmeid rõõmustas veel see, et üha rohkem on kohtumistel näha
noori, mis lubab Hartal lootusrikkalt tulevikku vaadata.
Juubelijuttude kõrval arutati kohtumise töötubades euroskeptitsismi teemadel ja valmistati ette järgmist projekti Euroopa Komisjonile.
Harta president Boy Sholtze kiitis suvise suurkohtumise korraldajat Põlvat huvitava ja väga hästi organiseeritud kohtumise
eest. Siinkohal täname veelkord peresid ja neid, kes korraldamisele igati kaasa aitasid.
Fotol: Abivallavanem Janika Usin andis kingitusena Cissè
linnapeale Annette Savin’ile üle lõõtsapealinn Põlva kinkekarbi, mis on käsitööna Marget Rüütli valmistatud.
PT

Detailplaneeringud
Põlva linnas asuva Pärnaõie
tn 32 katastriüksuse ja Soesaare külas asuva Pärnaveere
katastriüksuse ning osaliselt
Tedre katastriüksuse ja lähialade detailplaneeringu avalik
arutelu toimub 18.10.2019 kell
15 Põlva kultuuri- ja huvikeskuse salongis Kesk tn 15.
Põlva Vallavalitsus lõpetas
Põlva linnas Oja tn 6 kinnistul
ja selle lähialal detailplaneeringu koostamise. Detailplaneeringu koostamine oli algatatud Põlva Linnavolikogu 11.
04.2012 otsusega eesmärgiga
korrastada Orajõe kaldad ja
rajada settetiigid Põlva järve
reostumise vältimiseks.
Põlva Vallavolikogu algatas
18.09.2019 detailplaneeringu
koostamise Kiidjärve külas
Ubina katastriüksusel ja jättis sama otsusega algatamata

detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise.
Planeeringuala suurus on ca
0,57 ha, ulatudes Ubina katastriüksuse piirist väljapoole ning
hõlmates osaliselt Keljomäe,
Kiidvete ja Pargi katastriüksusi. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Ubina
katastriüksusele hoonestusala
ja ehitusõiguse määramine,
detailplaneeringu kohustuslike
hoonete ja rajatiste toimimiseks vajalike ehitiste võimaliku asukoha määramine ning
Kiidjärve ehituskeeluvööndi
vähendamine 50-lt meetrilt 30le. Planeeringuga ei ole lubatud
kavandada avalikuks kasutamiseks ette nähtud teed ja sellega
seonduvaid rajatisi, välisvalgustust või muid tehnorajatisi.
Detailplaneeringu koostamise
aluskaardiks on vajalik koos-

tada planeeringuala olemasolevat situatsiooni tõeselt kajastav
topogeodeetiline uuring ning
hinnang Kiidjärve kalda kaitse
eesmärkide tagamisest ehituskeeluvööndi vähendamise korral. Detailplaneeringu algataja,
vastuvõtja ja kehtestaja on Põlva Vallavolikogu (Kesk tn 15,
Põlva linn, Põlva vald, e-post
info@polva.ee), planeeringu
koostaja leitakse riigihankega.
Planeeringualal ei paikne teadaolevalt kaitsealuseid looduse üksikobjekte, kaitsealasid
ega Natura 2000 võrgustiku
alasid. Kavandatav tegevus ei
kahjusta kultuuripärandit, inimese tervist, heaolu ega vara.
Detailplaneeringuga
kavandatava tegevusega ei kaasne
müra, vibratsiooni, soojuse,
kiirguse, valgusreostuse ega
inimese lõhnataju ületava eba-

meeldiva lõhnahäiringu teket,
liikluskoormuse ja õhusaaste
olulist suurenemist ette näha
ei ole, piiriülene mõju puudub.
Lähtudes planeeringuala ja
selle lähiümbruse keskkonnatingimustest, ei ole ette näha
detailplaneeringu realiseerimisel antud asukohas olulist negatiivset keskkonnamõju ega
ohtu inimese tervisele, planeeringu mõju ja suurus piirneb
suures osas katastriüksusega.
Eeltoodud põhjustel jäeti detailplaneeringule keskkonnamõju strateegiline hindamine
algatamata. Põlva Vallavolikogu otsusega on võimalik tutvuda Põlva valla veebilehel www.
polva.ee või tööaegadel Põlva
Vallavalitsuse ehitus- ja planeeringuosakonnas, Võru tn 1
teine korrus.
Ehitus- ja planeeringuosakond
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Erivajadustele vastavamaks on
kohandatud 23 kodu

Sotsiaaltööspetsialistide vastuvõtt
teenuskeskustes alates 1. oktoobrist

Euroopa Liit
Euroopa
Regionaalarengu Fond

Põlva Vallavalitsus on ellu viinud juuni 2018 – august 2019
projekti „Puuetega inimeste kodude kohandamine Põlva vallas“,
mille tulemusel on kohandatud 23 kodu seal elavate puuetega inimeste erivajadustest lähtuvalt. Seitsmes kodus tehti kohandused
liikuvusega seotud toimingute parandamiseks - kaldtee rajamine,
ukseavade kohandamine või lävepakkude eemaldamine. Ülejäänud kodudes tehti kohandused tualettruumis – peamiselt eemaldati
vann, mille asemele rajati duššinurk, et liikumisraskustega elanikel
oleks lihtsam enda hügieenitoiminguid teha. Projekti kogumaksumus on 93 833 eurot, millest Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengufondi toetus on 79 758 eurot.
Põlva vallavalitsus on esitanud ka II vooru taotluse kogumaksu
musega 153 864,00 eurot, mille abil kavandatakse kohandada
34 kodu. Esitatud taotlus on rahastamisotsuse ootel.
Sotsiaalosakonna juhataja Helen Metsma sõnul on tegemist
väga olulise toetusmeetmega, sest vannitubade ja eluruumide kohandamine suurendab puuetega inimeste iseseisvat toimetulekut ja
inimväärikust, samas vähendab lähedaste ja pereliikmete hoolduskoormust ning tugiisikute vajadust.
Kaire Kalk
Arenduse peaspetsialist

Alates 1. oktoobrist toimub sotsiaaltööspetsialisti vastuvõtt:
• Vastse-Kuuste teenuskeskuses iga kuu 3. esmaspäeval kella
10-12.00
• Tilsi teenuskeskuses iga kuu 3. teisipäeval kella 13-15.00
• Ahja teenuskeskuses üks kord nädalas neljapäeviti 10–12.00;
• Mooste teenuskeskuses üks kord nädalas kolmapäeviti kella
13–15.00.
Kauksi külakeskuses, Aarna Külakeskuses, Kiuma Raamatukogus, Peri Raamatukogus, Himmaste Raamatukogus ja Taevaskoja Raamatukogus toimub sotsiaaltöötaja vastuvõtt etteregistreerimisel telefonidel 799 9496 ja 799 9466.
Sotsiaalosakond

Eesti
tuleviku heaks

Alustab Põlva väärikate
ülikool

Põlva Vallavalitsus võtab taotluste esitamiseks
kasutusele e-keskkonna
Põlva Vallavalitsus võtab alates oktoobrikuust kasutusele e-keskkonna, mille
vahendusel saab esitada taotlusi kultuurija huvitegevuse valdkonnas tegevuse arendamiseks ning ürituste korraldamiseks.
Tegemist on toetuste taotlemise elektroonilise andmekoguga, kus saab esitada:
1) mittetulundusühing või seltsing
tegevustoetuse taotluse;
2) füüsiline või juriidiline isik kultuuri-, spordi-, hariduse- ja noorsootöövaldkonna projekti taotluse;
3) mittetulundusühing, kes pakub huvihariduse või huvitegevuse teenust, saab
esitada tegevustoetuse taotluse;
4) õppuri vanem või alates 18. eluaastast õppur ise saab esitada õppuritoetuse,
transporditoetuse või andeka noore toetuse
taotluse.

Taotluste esitamine elektrooniliselt on
mugav ja kiirendab asjaajamist. Uude ekeskkonda sisselogimiseks on vajalik IDkaart või Mobiil-ID.
E-keskkonnas taotluse vormi täitmine
on lihtne ja mugav. Mitmed väljad sellel
on juba erinevate registrite andmetega
eeltäidetud ning vajavad vaid kinnitamist.
Lisaks on paljudel väljadel antud valikvastused. Kui taotlus on täidetud ja esitatud,
tuleb taotluse esitamise kohta inimese eposti aadressile selle kohta ka kirjalik kinnitus. Lisaks muudab e-vormi kasutamine
taotluse menetlusprotsessi efektiivsemaks,
sest vahele jääb sisse tulnud dokumendi käsitsi registreerimise etapp ja taotlus
jõuab selle esitamise järel otse ametnikule tulnud tööülesannete nimekirja. Samuti
edastab keskkond toetuse saanud isikule

automaatselt meeldetuletuse aruande esitamise tähtaja kohta.
Toetuste taotluste esitamise tähtajad
2020. aastaks on vastavalt Põlva Vallavolikogu poolt kehtestatud määrustele järgmised:
1. november - mittetulundusliku tegevuse
toetus
1. detsember - kultuuri-, spordi-, hariduseja noorsootööprojektide toetuse I taotlusvoor (jaanuar–detsember toimuvad üritused)
1. detsember - huvihariduse ja huvitegevuse tegevustoetus
Infopäev võimalikele taotlejatele toimub 8. oktoobril kell 10 ja kell 14 ja 17.30.
Valida on võimalik endale sobivaim aeg.

Põlva muutub järjest kaunimaks, III
Piiri 14

Keldrikaela tee 4

Pihlaka 10

Savi 2a

PT

Janika Usina fotod

Foto on illustreeriv, Õpetajate Leht

Koostöös Tartu Ülikooliga alustab tegevust Põlva väärikate
ülikool. Väärikate ülikool on üks täiendõppe vorm, mis on Eestisse jõudnud Põhjamaade kogemuste põhjal. Eestis tegutsevad
väärikate ülikoolid Tartus, Tallinnas, Kuressaares ja veel mitmes
paigas. Pärnu alustas oma tegevusega üle kümne aasta tagasi ja on
jätkuvalt populaarne.
Põlvas ootame osa võtma avatud mõttemaailmaga huvilisi, kel
vanust 50+. Korraldame loenguid, mis on küll akadeemilist laadi,
kuid samas elulised ja silmaringi laiendavad. Lektoriteks on põhiliselt avalikkusele tuntud inimesed, endised või praegused õppejõud. Mitmete teemade käsitlejateks on psühholoogid, kelle abil
võib kuulaja jõuda lähemale endas toimuvaga.
Põlva väärikate ülikool hakkab koos käima Põlva Gümnaasiumi auditooriumis. Avaloengu peab emeriitprofessor Ülo
Vooglaid kolmapäeval 25. septembril. Reeglina toimuvad loengud iga kuu teisel kolmapäeval algusega kell 16.00 ja kestavad
umbes 17.30-ni. Esimesel korral alustame kell 15.30.
Osavõtt kuulajale on tasuta tänu Põlva ja Kanepi valla toetusele. Huvitujatel on soovitatav registreeruda telefonil 526 9032
või e-posti aadressil ene.lellep@gmail.com. Loengukava jagame
registreerumisel e-maili teel ja ka esimesel loengul kohapeal.
Kevadel loengusarja lõppedes annab Tartu Ülikool välja tunnistuse osavõtjale, kes on kuulanud 75 % loengutest.
Head algust!
Ene Lellep
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Suitsusaunapäevade õhkkond oli mõnus nagu
suitsusaunas
1.-4. augustil peeti Mooste mõisa ümbruses suitsusaunapäevi – see oli lisaprogramm Eesti Filharmoonia
Kammerkoori muusikalavastusele „Suidsusannasümfoonia“. Saunapäevadel sai käia suitsusaunas, ekskursioonidel, kuulata loenguid, vaadata näitust, proovida
suitsusauna virtuaalreaalsust ja osaleda saunakütmise
ja vihategemise töötubades. Kogu päevade programmi õhkkond oli mõnus nagu suitsusaunas.
Suitsusaunapäevade huvireisidel külastati Mooste
kandi suitsusaunu ja räägiti, kuidas saunu ehitatakse
ning iga saunaomanik jagas kuulajatele oma sauna
ajalugu. Suuremad saunahuvilised said pere või sõpruskonnaga päriselt saunas ära käia, sest ümbruskonna suitsusaunaomanikud pakkusid võimalust saada
osa oma pere saunakommetest ühise saunaskäigu ajal.

Suitsusaunapäevade külalised kiitsid sannaimä
Eda Veeroja põhjalikke loenguid, Andres Treiali
kaunist ja ülevaatlikku suitsusaunakultuuri tutvustavat näitust ning Kairi Orava arhailise käsitöö asjatundlikku töötuba.
Suitsusauna kütmise töötuba läbi viinud, ehk
siis lihtsamalt öeldes, kolmel päeval sauna kütnud
ja selle hingeelu huvilistele tutvustanud Mooste
mees Ülo Needo tundis rõõmu sellest, et töötoa
lõpuks korjunud saunasoe pakkus kosutust nii
suitsusaunapäevade kui „Suidsusannasümfoonia“
meeskonnale ja külalistele. Lisaks saunavihtade
töötoas vihtade tegemise õpetamisele nautis Haani
kandi miis Aare Rätsep aga seda, et tal oli au teha
tänuvihad „Suidsusannasümfoonia“ loomingulisele meeskonnale.
Suitsusaunapäevad toimusid samal ajal Eesti
Filharmoonia Kammerkoori lavastusega „Suidsusannasümfoonia“. See muistsest suitsusaunakombestikust ajendatud muusikalavastus elustas
loomis- ja kangelaslood olnud aegadest. Teos avas
ukse teise reaalsusse ja viis vaatajad kaasa müütilisse esiaega, kus kivid olid veel pehmed ja saunas
loodi terve maailm. Etendused toimusid suureks
suitsusaunaks muudetud Mooste Folgikojas täissaalidele.
Suitsusaunapäevi on toimunud ka varasemalt.
Mitmetel aastatel korraldati suitsusaunanädalaid
Haanja kandis. Ühiselt leiti, et suitsusaunapäevad
võiksidki rännata mööda Vana-Võromaa erinevaid
paiku, sest nii saaksid tähelepanu iga kandi rohked
suitsusaunad.
Egle Vodi
Suitsusaunapäevade programmijuht
Autori foto vihakõne pildistamise kohast

Osake minust jääb
Lahedale
Olen tänaseks asunud uuele tööpostile Põlvamaa Arenduskeskuses ning Vana-Koiola rahvamaja juhataja teatepulk ootab üleandmist. Teen siinkohal väikese tagasivaate oma tegemistele Lahedal
ning pöördun tänutundes inimeste poole, kes on olnud kaasteelised
sealse kultuurivankri vedamisel.
See oli aasta 2004 ja oktoobrikuu, mil asusin tööle Vana-Koiola
rahvamaja juhatajana. Algus oli põnev ja pisut ka raske, sest sisseelamine võttis aega. Pidin ennast kohalike oludega kurssi viima ja inimesi tundma õppima. Samas, tundes valla poolset tuge ja toetust,
hakkasid asjad laabuma. Selle eest olen tänulik toonasele vallavanemale Sirje Tobrelutsule, kes mind usaldas ja andis üsna vabad käed
valla kultuurielu kujundamiseks. Sain teha teoks palju uusi mõtteid.
Tegevust alustasid näitering ja segakoor, rahva ette ilmusid Lahedad
mutid. Sündmuste osas said ellu kutsutud valla laulu- ja tantsupäev,
rahvalik õhtu, rahvamaja päev, Laheda Rock, Külaharmoonika. Eredalt meenuvad lennupäevad Lahedalt Lendama, Õllesimman, Ühtelaulmine, Rahvuslik perepäev, aastalõpupeod, arvukad tantsuõhtud
ja mitmed teised sündmused, mis rahvast kohale meelitasid.
Klubitegevuse poole pealt hakkasid toimuma Lahedate Kohtumiste Klubi ja Laheda Rockiklubi, koostöös Laheda Spordiklubiga
sai korraldatud mälumänguõhtuid. Mitmed mainitud sündmused on
Lahedal elujõus tänaseni ja loodetavasti jätkuvad ka edaspidi. See,
et kultuuripõllul midagi korda saata, on tarvis häid inimesi ja sujuvat koostööd. Siinkohal tunnustan kõiki rahvamaja ringijuhte, kes
on alati hoole ja südamega tööd teinud. Tänan teid – Heli Jaaska,
Heli Vestla, Aino Oviir, Maret Melts ja Veneidi Heljula! Tänusõnad
kuuluvad ka kõigile ringiliikmetele, kes on aastate jooksul rahvamaja kollektiivides osalenud! Siiralt tänan ka neid inimesi, kes pole
otseselt seotud kultuuritegemisega, kuid on alati kaasa aidanud korraldusliku poole pealt – Helgi Soopalu, Üllar Tintso, Valle Henno,
Enno Austa, Edvin Edesi, Meelis Määr. Tänan kõiki Laheda asutusi,
kes on teinud rahvamajaga koostööd ja ka inimesi, kes on osalenud
sündmustel!
Peale valdade ühinemist, Põlva valla koosseisus, on Laheda kultuuritegevus jätkunud aktiivselt. Vana-Koiola rahvamaja üritustel on
osalenud üha rohkem uusi inimesi. Populaarsust on kogunud tantsupeod ja teatriõhtud, arvukalt osaleb rahvas jaanipidudel ja Külaharmoonikal. Koostöö valla tasandil on sujunud hästi. Teeb rõõmu, et
Põlva vald on toetanud Vana-Koiola rahvamaja tegemisi ja teeb seda
jätkuvalt. Tänud valla juhtkonnale selle eest!
Jätkan tööd maakondlikul kultuuripõllul ja Põlvas, kuid osake
minust jääb Lahedale. Sealsed inimesed ja hubane rahvamaja on ikka
hinge küljes. Uues ametis olles saan kindlasti kaasa aidata Laheda
tegemistele, olen valmis koostööks ja ühisteks ettevõtmisteks.
Andres Määr
SA Põlvamaa Arenduskeskus
kultuurispetsialist

FOTONÄITUS

Alates 9. septembrist kuni 20. oktoobrini on Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse trepigaleriis võimalik tutvuda elava suitsusaunapärandiga. Andres Treiali koostatud fotonäitus
jutustab loo saunakombestiku erinevatest rituaalidest läbi Põlva- ja Võrumaal elavate
inimeste.
Suitsusauna pehme maheda leili sees, pimedas ja tahmast mustas, madalas saunaruumis on inimene nii füüsiliselt kui ka vaimselt alasti, kõigist oma kihtidest ja maskidest
vaba. Nagu ka teistes pühaks peetud kohtades ei kuulu saunaskäigu juurde tülitsemine,
kiirustamine ja halva rääkimine teiste kohta. Sauna juurde kuuluvad ka tänapäeval oma
saunasõnad ja ütlemised, mida iga pererahvas kasutab omal viisil. Üle Lõuna-Eesti on
levinud sauna sisenedes tervitamine ja hea soovimine sõnadega “Jummal sekkä”. Kiirustamata ja mõtestatud saunaskäik pakub hoopis teistsuguse naudingu, mida ei asenda
ükski teine saun
Näitusel on eksponeeritud üle kahekümne foto erinevatest saunaga seotud situatsioonidest alates saunapuude langetamisest metsas kuni sauna mineku ja leili võtmiseni.
Lisatud näituse plakat, kus on näha fragment näitusefotost.
Kati Taal
Põlvamaa rahvakultuurispetsialist

20 aastat Säkna rehepidu
Põranda peaehitaja Vello Koosapoeg lausus põrandale kaasa jumalasõna ja käskis naljatades rahval põrand
puruks tantsida. Õnneks pole see võimalik, sest põrand sai tehtud kvaliteetsest ja paksust plangust. Mootorsaega
saeti sisenemist takistav kasepalk pooleks ja rahvas murdis sisse uut põrandat
uudistama.

Aastal 1999 pühiti Säkna rehehoone põrand puhtaks, avati kõrts, kutsuti ansambel Sulatsõ
lavale ja lasti külarahvas sisse. Algas esimene suur Säkna Rehepidu. Ansambel alustas kell
kaheksa õhtul ja lõpetas kell kolm öösel. Rahvast oli kokku tulnud umbes 200 ja sündis mõnus kogukonnapidu.
17. augustil 2019 toimus rehepeo juubeli tähistamine. Tantsuks mängis ansambel Apelsin
ja tervitama tuli ka rehepeo esimene ansambel Sulatsõ. Kogukonna abiga ehitatud uut põrandat tulid avama line-tantsurühm Mine Sa Tea ja mustlastantsugrupp Romaška.

Üheskoos vaadati esimese rehepeo
videot ja peatselt algas Siim Rikkeri ja
Juhan Uppini lõõtspillikontsert. Peale
kontserti toimus tants nii sees, kui ka
väljas. Õhtu lõpetas rehedisko DJ Ehteli eestvedamisel. Ööpimeduses süüdati
lõke ja rehepeo juubelit tähistav täispalgist tuleskulptuur – „20“. Lapsed said
hullata batuudil ja rammumehed võtsid
mõõtu 5kg liha nimel. Külalisi oli pea
pool tuhat. Oli mõnus ja ehe külapidu.
Kohtume
järgmisel
aastal
08.08.2020 – tantsuks mängib Audru
Jõelaevanduse Punt!
Tänan kõiki külastajaid ja toetajaid!
Henrik Hinrikus

Maakonna line-tantsurühmade žanripäev
Line-tants on tants on üks vahva tantsuliik, mis ei vaja partnerit
ega eelnevat tantsuoskust, vaid ainult tahet tantsida. Vahva on ka
see, et see tants on jõukohane kõigile, kes ennast natuke liigutada
tahavad ning seda saab tantsida väga erinevatel üritustel ja koosviibimistel.
Vastse-Kuuste kultuurimajas alustati line-tantsuga Ene Risttee
käe all 2010. aasta kevadel. 2017. aastast juhendab tantsurühma
Katrin Toompalu. Vastse-Kuuste Kultuurimaja tantsurühm Mummud otsustas kokku kutsuda ja veeta üks vahva tantsupäev kõigi
Põlvamaa line-rühmadega. Kokku on rühmale teada olevatel andmetel Põlvamaal viis line-tantsurühma. Sel korral osalesid üritusel rühmad - Kanepist, Krootuselt, Räpinast ja Vastse-Kuustest
– kokku neli rühma. Oli väga tore, lustlik ja mõnus tantsupäev,

millest ühte päevaosa rikastas oma toreda pillimängu ja lauludega
ansambel Lycille. Päeva jooksul õpiti koos uusi tantse ja korrati
õpitud tantse. Oli tore vaadata, kui kümned naised liikusid ühes
taktis ja rütmis.
Mummude rühma poolt aitäh kõigile, kes kohale said tulla,
sest nagu teada iga pidu vajab korraldajatelt nende vaba aega ja
energiat ja on kurb, kui seda ei hinnata ja kohale ei tulda.
Ürituse korraldajad tänavad abi eest Vastse-Kuuste Kooli kokka Merike Birjuki, osaühingut MagusadKilod ja toetuse eest Põlvamaa Omavalitsuste Liitu ning Põlva Vallavalitsust.
Irina Retkova
Põlvamaa line-tantsurühmade žanripäeva üks korraldajatest

Kultuur ja elu 5

Põlva Teataja • September 2019

Jaanimõisa koolile avati mälestuskivi
On koole, kus sügiskuul algas õppetöö ning koole, kus endised
õpilased saavad vaid tänutundes meenutada ammuseid kooliaegu.
1. septembril tähistati Jaanimõisa kooli asutamise 150. aastapäeva ning 50 aastat kooli sulgemisest. Seega sai see kool piirkonna külade lastele olla kodukooliks tervelt sada aastat. Peale
kooli sulgemist said lapsed haridusteed jätkata Kauksi ja Mooste
koolides.
Külavanem Rainer Siitoja eestvedamisel, paljude vilistlaste,
külaelanike ja Kalju Paalmani abil valmis mälestuskivi koolile
ning avati ühiselt koos vilistlastega. Kivi avas ning kooli ajaloost
tegi ülevaate Mooste baptistikoguduse pastor Ermo Jürma. Sõnavõtu lõppedes õnnistas ta mälestuskivi ning kõiki kohalolijaid.
Naaberküla Säkna külavanem Karin Hinrikus luges ette kõikide mälestuskivi valmimise toetajate nimed ning aplausiga tänasid
neid kõik kohalolnud. Külavanema ja vilistlase Ants Peedumäe
poolt heisatud lehviva sinimustvalge lipu juures luges oma kirjutatud luuletuse kõigile ette Kalju Konts Kaaru külast. Vilistlase
Malle Ruumeti jagatud meenutused kooliajast ja õpetajatest tõid
pisarad silma nii rääkijale kui kuulajatele. Neile kõigile meenusid
helged ja meeldejäävad õpetajad, koolikaaslased ning õppetöö aastakümneid tagasi. Siis oli õpilastel austus oma õpetajate vastu ning
nende õpetustest ja isiklikust käitumisest püüti võtta kogu hea ja
õpetlik kaasa oma edaspidisesse ellu. Meenutamist väärisid need-

ki, kes peale Jaanimõisa kooli lõpetamist Tartusse keskkooli läksid
ning seda kooliteed mitmeid kordi lausa jalgsi mõõtsid hobuvankri
kõrval, kus koormaks magamisasemed ning toidukraam.
Riigikantselei programmi „EV100 igas külas“ maakonna koordinaatorina andsin külavanemale üle hõbedase metallplaadi, mis
mahtus sõbralikult kooli mälestuskivile, jäädes meenutama päeva,
mil Jaanimõisa kooli vilistlased kokku said. Usun, et ka Eesti Vabariigile on see suur ja mälestusväärne kingitus tema juubeliperioodil, sest kool ja haridus on meie kestmise alustalad.
Suure maantee äärest paistab vaid osake Jaanimõisa külast.
Mõned päevad hiljem peale mälestuskivi avamist sõitsin Moostest
mööda väikeseid külateid Jaanimõisasse ning siis oli näha palju toredaid talukohti, kust lapsed vanasti kõik Jaanimõisa kooli käisid.
Tore kui praegugi noored leiaksid tagasitee esivanemate taludesse,
siis annaks väiksemgi tuluke aknas märku külaelu jäävusest.
Mälestuskivi avamine kooliaasta alguses oli südamlik ja kauaks
meeldejääv kõigile kohalolijatele. Jaanimõisa kooli viimane maja
tundis ka kindlasti ära oma õpilaste naeru, häälekõla ja sammud
peauksele lähenedes. Seal vaikses üksinduses jääb ta kindlasti teid
kõiki ootama ka järgmistel aastatel.
Marge Trumsi
„EV100 igas külas“ maakonna koordinaator

EV100 Mammaste külas
Mammaste küla kinkis Eesti Vabariigile sünnipäevaks võrokiilse lustliku egä ilma jaama. Ilmakiviks on kunagises Mammaste
savikivitehases valmistatud savikivi.
Ilmajaama avamine toimus 19. augustil, millele järgnes kogukonnapidu „Simman Mammastes“. Peeti Eesti Vabariigi 100. juubelisünnipäeva, kus kontsertosas esines lõõtsakuningas Toomas
Ojasaar. Tantsuks mängisid ansamblid Heino Tartes ja sõbrad ning
„Kõhukesed“.
EV 100 igas külas tähistamise eesmärgiks on, et ükski kogukonna liige ei jääks suurest juubeli tähistamisest ilma. Nüüdsest on
Mammaste külal kogukonna nimeline tunnusplaat.
Eha Kaha
MTÜ Mammaste juhatuse liige

Pildil Mammaste küla „EV 100 igas külas“ korraldustoimkond egä ilma jaama ees. Foto erakogust

Kaminakontsert ja
muusikaline välikohvik
Vastse-Kuustes

Orajõe küla tegus suvi
Suvekuudel on Orajõe külas nii mõndagi juhtunud. Juulikuus
osalesime külaga valla suvemängudel, kus saavutasime tubli 6.
koha. Augustikuu nädalavahetused ehitasid küla aktiivsed elanikud külale varjualust. Nüüd ei ole enam halb ilm takistuseks, et
kogukonnaga vahvaid ettevõtmisi korraldada. Varjualuse ehitamist
rahastati kohaliku omaalgatuse programmist ning oma toetava õla
pani alla ka Põlva vald.
Sellest suvest on külal olemas ka oma jõulupuu. Pisikene küll,
aga küll ta kasvab! Lapsed on elevil, kas päkapikud hakkavad sinna tulevikus ka kinke panema. Ootame-vaatame.
31. augustil panime suvele punkti. Tähistasime Orajõe küla 45.
sünnipäeva, avasime pidulikult varjualuse ning „EV100 igas külas“ ürituse raames sai varjualusele kinnitatud mälestusplaat. Lisaks tähistasime selle üritusega ka muinastulede ööd, valmistasime
ise teeküünlaid ning pimeduse saabudes süütasime lõkke.
Ja see ei olnud veel kõik… Kogukondlikus turvalisusvoorus oli
meie projekt „Turvalised suitsud Orajõe külas“ edukas ning tänu
sellele projektile on nüüd igas Orajõe küla majapidamises olemas
vingugaasi- ning gaasilekke andurid. Projekti raames toimus ka
Päästeameti esindaja poolt koolitus. Neile külaelanikele, kes ei
saanud üritusel osaleda, toimub hiljem teine osa.
Niimoodi me toimetame vaikselt oma väikese kogukonnaga.
Uued mõtted juba mõlguvad, üritame neid tasapisi ellu viima hakata. Ma tänan südamest kõiki külaelanikke, kes mind abistavad
ning kes on minu inimesed. Kniks ja kummardus :)
Ariana Eerits
külavanem

Tähistame Peri esma
mainimist külakoosolekuga
Ajalooallikate väitel pärinevad esimesed kirjalikud teated Peri
külast aastast 1544. Seega möödub tänavu 475 aastat küla esmamainimisest. Eesti kohanimede raamat (eki.ee) märgib, et teateid
perekond Stackelbergile kuuluva mõisa kohta leidub juba 1530.
aastast.
1544. aasta dokumendis nimetati kohta Meemaskülä mõisaks
(Memskul), mille juurde kuulusid ka Peri (Pergel) ja Kõlleste
(Kolles) küla. 17. sajandi dokumentides nimetati mõisat juba Peri
küla järgi, mille nimi oli sellel ajal ste-lõpuline Poereste (1627).
Samast ajast on esinenud ka nimevariante Poerssmoysa ja Poeress
kuella, aastal 1638 Perrest ja 1757. aastast Perri. Samas võib oletada, et nimekujud olid ka Põriste, Põr(i)ssmõisa.
Hoolimata sellest, kas algupärane nimi oli Peri- või Põri-alguline, pole selle tähendus läbipaistev. Pära, pärimise või pärusvaldusega seotud tähendused pole tõenäolised, sest algupäraselt on
olnud tegemist tavalise külanimega teiste ste-lõpuliste külanimede
koosluses. Peri küla kirdeots ehk Sutinukk kuulus varem Saarjärve
mõisa alla.
18. sajandi dokumentide järgi on algne küla kaheks jagunenud: Mäe-Peri (1757 Mahperri), mille alla jäävad tänased Naruski
ja Sika küla, ning Alakülä (1757 Alla Kulla, liideti Periga 1977).
1920-ndatel tekkis Peri asundus, mis 1977 muudeti külaks.
Enim on küla vanadest nimevariantidest kasutatud nime Perrist
viitega saksakeelsele päritolule. Tänapäevane saksa keel sellele
sõnale eestikeelset tõlget ei anna. Kas sõnal võib olla tähendus vanasaksi keeles, võib vaid oletada. Aga nii tahaks teada, kas meie
külanimi tähendab miskit konkreetset või on see pelgalt juhuslik
täherida. Kes otsib, see (midagi ikka) leiab.
Nime Poereste puhul viitas Google’i tõlge läänegermaani keelerühma kuuluvale friisi keelele ja andis sõna tähenduseks parim.
Kui jätta nime lõpust ära e-täht, on samas keeles tõlkevastuseks
kallim. Mõlema sõna tüvitähendus viitab seega millelegi, mis on
oluline, tähtis, toetav, ülesehitav.
Nimevariandi Pergel tähenduse otsing andis türgikeelse vaste
tähendusega kompass. Pärsia muinasjuttudes nimetatakse aga periks ebamaiselt kaunist neidu, kelle sarnaseid sünnib tuhande aasta
kohta üksainus.
Olgem siis 17. oktoobril kell 18 raamatukogu-külakeskusesse
kokku tulema ja parimat Peri looma!
Margit Õkva
Peri kogukondlane

Teisipäeva, 3. septembri õhtul musitseerisid Vastse-Kuuste kogukonnamajas kaminatule valgel Laura Vals (laul) ja Ats Kutter (kitarr),
täites suveõhtu imeilusa muusikaga. See oli teine kaminakontsert naisteklubi Kolmapäev hubases koolitusruumis – esimesel kontserdil kevadel musitseerisid Tuuli ja Teet Velling.
Sügishooaja avakontserdil kõlasid hingelised ja kaunid laulud
elust ning armastusest, rõõmu- ja murehetkedest, sõnumiks murehetkede raskused ja valu selja taha jätta ning väärtusliku kogemuse võrra
rikkamana edasi uute rõõmuhetkede poole astuda. Koos Laura ja Atsiga veetsime meeldejääva, sooja ja hingelise õhtu.
Seekord otsustasime kohvi- ja teelaua katta maja ette telgi alla
(alumisel pildil), sest klubi õppeköögi ruumides on remont veel pooleli ja seega on ruumi vähevõitu. Meie välikohvik osutus populaarseks, sumedal sügissuvisel õhtul jätkus juttu pikemaks, seda enam, et
ritsikad andsid kohaletulnuile lisakontserdi. Rõõm oli tõdeda, et õhtu
meeldis kõigile.
Kontserdid ja koolitused renoveeritud ruumides – selleni on naisteklubi Kolmapäev jõudnud LEADER-programmi ja kohaliku omaalgatuse programmi toel: LEADER-programm on toetanud Vastse-Kuuste koolitus- ja kogemusõpperuumide ning õppeköögi väljaehitamist,
kaminaga koolitusruumi sisustamise ja esitlustehnikaga varustamise
ning ruumides soojuse ja ohutuse tagamise projekte on rahastanud
kohaliku omaalgatuse programm. Omaosalusega on aidanud VastseKuuste ja Põlva vald ning väga suures osas naisteklubi liikmed.
Mall Kõpp
naisteklubist Kolmapäev
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Põlva
Keskraamatukogus
Põlva
• Kohtumine elupõlise Põlva matkaja, matkajuhi ja loodusfotograafi Jüri Varikuga
2. oktoobril kell 17 lugemissaalis. Juttu tuleb hiljutistest põnevatest reisidest ja matkadest.
• Raamatukogupäevad lasteteeninduses: 19.10 kell 11–12 Jututund; 21.10 Ettelugemispäev; 22.10 Ristsõnapäev; 23.10 Joonistamispäev; 24.10 Lauamängupäev; 28.10 Jutustamispäev; 29.10 Meisterdamispäev; 30.10 Loterii-allegri
• Eesti parimad harrastusetlejad 29. oktoobril kell 18 raamatukogu saalis. Ere Raag
(Võru), Külli Volmer (Põlva vald) ja Romet Koser (Viljandi vald, pärit Moostest) on
saavutanud auhinnalisi kohti üleriigilisel Koidula etluskonkursil täiskasvanutele Pärnus.
Kuulda saab luuletusi eesti ja võru keeles.
•Lugejamäng täiskasvanutele „Mida ajalehed kirjutavad?“ 21.–25. oktoobrini lugemissaalis. Mängu sisuks on ajaleheartiklite pealkirjade lõpetamine õigete sõnadega ehk väike otsing. Auhinnad.
• Anne Prangeli õlimaalid 26. augustist 7. oktoobrini lugemissaalis.
• Jüri Variku meenenäitus „Reisilt kaasa“ 2. septembrist 9. oktoobrini näitusevitriinis.
• Väljapanek „Soovitan sõbrale“ (suvelugemise põhjal) 13. septembrist 15. oktoobrini
lasteteeninduses. Raamatud, laste joonistused ja soovitused.
• Näitus „Raamatuid sirvides ehk mida loeti 30 aastat tagasi“ 11. oktoobrist 31. oktoobrini
näitusevitriinis.
• Udmurdi harrastuskunstniku Larissa Bõkova õlipastellide ja -maalide näitus „Loodetuul“ 15. oktoobrist 20. novembrini lugemissaalis.
• Udmurdi kunstniku Nikolai Bõkovi graafikanäitus „Loodetuul“ 1.–30. novembrini .
Ahja (raamatukogu ja Tuglase muuseum)
• Lastehommik „Sügisel on soojad jutud“ 22. oktoobril kell 10 raamatukogu lugemiskambris. Oodatud on kõik väikesed jutu- ja mängusõbrad. Kavas on unustatud muinasjuttude avastamine ja Virumaa rahvamängude mängimine.
• Jana Pokotylo maalide, kipspannoode ja luulenäitus „Eestlase vaimsuse paik“ 19. septembrist 30 oktoobrini raamatukogus ja muuseumis. Näitus on pühendatud Arvo Pärdile.
• Käsitööringi Kullaketrajad kokkusaamine 4.,11.,18. ja 25. oktoobril kell 9–12 muuseumis. Kavas on sõrmkinnaste kudumise õppimine (proovitööd – spiraalse soonikuga
randmeosa, labaosa ja käeselja muster) ning heegeldatud mustriga sõrmkinnaste kudumise alustamine. Juhendaja Malle Avarmaa.
• Käsitööringi Tegusad Totsid kokkusaamine 4.,11.,18. ja 25. oktoobril kell 12–15 raamatukogus. Kavas prosside (lillekujulised) ja pildiraami valmistamine ning pudeli kaunistamine. Juhendaja Kaire Luksepp.
Himmaste
• Mooste noortekeskuse külastus koos lastega 8. oktoobril kell 16.
• Väärikate õhtu 10. oktoobril kell 15. Külas on vallavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja
Helen Metsma ja päevakeskuse juhataja Anne Nook. Kohvilaud.
• Laste lugemispäev 9. ja 24. oktoobril kell 17.
• Laste joonistuspäev 15. ja 29. oktoobril kell 17.
• Raamatuväljapanek „Tutvu uute ja põnevate raamatute ja nende tegelastega“ 1.–30.
oktoobrini.
• Himmaste küla laste joonistuste näitus 21.–31. oktoobrini.
• Käsitööringi Nobedad Näpud kokkusaamine 14. ja 28. oktoobril kell 18. Juhendab Merike Verrev.
Kauksi
• Raamatuseljaluule 20.–30. oktoobrini. Huvilised on oodatud pealkirjadest värsse kokku
seadma.
• Raamatuvahetuspäev 25. oktoobril.
• Andreas Hämälaineni otonäitus „Kallis kodukoht Vastse-Kuuste läbi droonikaamera
vaadatuna“ 7. oktoobrist 10. novembrini.
Kiidjärve
• Ettelugemispäev lastele 20. oktoobril kell 12–15.30. Igal täistunnil loeme August Jakobsoni, Veiko Märka, Kertu Sillaste ja Heli Illipe-Sootaki loomingut ning sirvime ajakirju
Täheke ja Hea Laps. Laulame, mängime ja joonistame.
• Kirjanduskohvik „Anna Haava 155“ 27. oktoobril kell 14–16. Loeme luuletusi, kuulame
tema sõnadele loodud laule ja laulame ise. Huvilised on oodatud lugema A. Haava luulet
(kaks luuletust vabal valikul). Lugemissoovist palun teatada 23. oktoobriks kiidjarve@
raamat.polva.ee või 523 8882.
Kiuma
• Kirjandusklubi „Neljapäev“ kokkusaamine neljapäeviti kell 11.
Peri
• Teelaua vestlusring lastele „Oktoober rahvakalendris“ 3. oktoobril kell 15.
• Leivanädala kokkamispärastlõuna „Silk-solk silku-leiba“ 10. oktoobril kell 15.
• Sandikombestikku tutvustav praktiline teematuba „Õpime santima“ 15. oktoobril kell 15.
• Teelaua vestlusring lastele „Hingedeaja tondijutud“ 31. oktoober kell 15.
Taevaskoja
• Käsitööringi kokkusaamine neljapäeviti (alates 10. oktoobrist) kell 14.
• Harrastuskunstnik Aado Kottise maalid 31. oktoobrini.
Vanaküla
• Kirjanduskohvik 29. oktoobril kell 13. Arutelu Tõnu Õnnepalu raamatute põhjal.
• Edgar Valteri illustreeritud raamatute ja autoriraamatute väljapanek 22. septembrist
30. oktoobrini. Laste tegevusnurgas saab joonistada kunstniku loodud raamatutegelasi.
• Harrastuskunstnik Anne Eelmäe maalinäitus 20. oktoobrist 20. jaanuarini. Näituse
avamine 20. oktoobril kell 14.
Vastse-Kuuste
• Epp Petrone kohtumine algklassiõpilastega 18. oktoobril kell 10.
• Kirjastuse Petrone Print raamatumüük 18. oktoobril kell 11–19. Epp Petrone on leti taga
vestlemas, ostjaid teenindamas ja autogramme jagamas kell 11–13. Sõbrahinnad!
• Ettelugemispäev 21. oktoobril kell 11, 13 ja 15. Loeme Anti Saare raamatuid.
• Pidu tublidele suvelugejatele (vähemalt viis templit klubikaardil) 22. oktoobril kell 14.
• Ristsõnakohvik 22. oktoobril kell 16–20. Auhinnad.
• Raamatukohvik 23. oktoobril kell 16–20. Võta kodunt kaasa või laena aegsasti raamatukogust raamat, mida tahaksid teistele raamatusõpradele soovitada.
• Kohtumine Tiia Toometiga täiskasvanutele 24. oktoobril kell 19. Koostöös naisteklubiga Kolmapäev.
• Digikohvik 25. oktoobril kel 16–20 igas eas huvilistele. Võta kaasa kas nutitelefon,
süle- või tahvelarvuti ning oma diginipid, mida lauakaaslasega jagada.
• Anti Saare kohtumine algklassiõpilastega 29. oktoobril kell 11.
• Lauamängukohvik 30. oktoobril kell 16–20 igas eas huvilistele. Võta kaasa lauamäng,
mida tahaksid ka teistele tutvustada ja koos teistega mängida.
• Raamatuväljapanekud Epp Petrone, Tiia Toometi ja Anti Saare loomingust.
• Tanel Tuvikese fotonäitus „Lanzarote – vulkaanide saar. Meenutusi ühest reisist“
31. oktoobrini.
Raamatukogupäevade üritusi ja kohtumisi kirjanikega toetab
Eesti Kultuurkapitali Põlvamaa ekspertgrupp.
Ürituste kava täieneb, vt www.raamat.polva.ee

Suvelgi saab lugeda!
Suvelugemine Põlva Keskraamatukogu lasteteeninduses toimus teist aastat. Kui eelmisel suvel loeti läbi
üle saja raamatu, siis sel aastal peaaegu 200!
Suvelugemise passid olid nagu mullugi kolmes raskusastmes. Igasse passi panime 20 raamatu kaanepildid.
Raamatud valisime väga lihtsa põhimõtte järgi: et oleks
tore lugeda. Iga loetud raamatu kohta tuli raamatukogus
täita küsitlusleht või joonistada pilt. Lapsed said lugemispassi templi iga loetud raamatu kohta.
Kõige tublim suvelugeja Susanna Oras jõudis kolme kuuga lugeda läbi 27 raamatut. Paljud jõudsid lugeda lisaks koolist soovitatud raamatutele üle 10 raamatu
ka meie nimekirjast, mis on samuti väga tore saavutus.
Populaarsemad raamatud sel suvel olid kõik Anti Saare
„Pärdi-lood“ (viis raamatut), mida loeti kokku 30 korda.
Mõned väljavõtted küsitluslehtedest. Hugo Vaheri
raamatu „Vääna jäljekütid” kohta kirjutas üks 12-aastane tüdruk nii: „Raamat õpetas mind olema enesekindel
ning mitte endas kahtlema, seepärast soovitan seda ka
teistele.” 10-aastane tüdruk arvas sama raamatu kohta:
„Mõnede elu võib olla üsna ohtlik ja ma soovitan seda
lugeda.” Sama vana poiss väidab: „Põnev oli lugeda,

kuidas poisid röövleid tuvastasid. Oli põnev ja seiklusrikas,
kerge oli lugeda.”
Arvamus Helen Käiti raamat „Eksinud” kohta: „Sain
teada, et on parem tundmatus kohas mitte ära joosta, muidu
eksid ära. Soovitan lugeda, sest see oli põnev” (12-aastane
tüdruk).
Raamatutest saab ka ajaloolisi teadmisi, näiteks „Taita,
Vana-Egiptuse poiss” „Sain väga palju tolle aja kohta teada.
Cheopsi püramiidi ehitati 20 aastat ja seda tööd tegid 100
000 meest” (10-aastane poiss).
Lõpetamisele 13. septembril kutsusime kõik need osalejad, kes said oma lugemispassidesse vähemalt viis templit,
st olid jõudnud läbi lugeda vähemalt viis raamatut. Kõik
lapsed said kiidukirjad ja auhinnaraamatud. Üheskoos mängisime kirjandusmänge ja maiustasime.
Näitust laste joonistatud piltidest ja soovitustest saab
näha raamatukogu lasteteeninduses 15. oktoobrini.
Sirve Valdmaa
raamatukoguhoidja
Ene Jaamaste fotol tublid suvelugejad

Raamatukoguhoidjad käisid Soomes
30. ja 31. augustil külastasid Põlvamaa raamatukoguhoidjad raamatukogusid Helsingis, Espoos, Sipoos ja Porvoos. Reisiprogramm oli tihe - kahe päeva jooksul tutvuti
kuue raamatukoguga.
Helsingi linnaraamatukogu harukogu Oodi on avatud
olnud vaid veidi rohkem kui kolmveerand aastat, kuid
juba saavutanud maailmakuulsuse. Tegemist on võimsa
vabaajakeskusega südalinnas Eduskunna, Kiasma jt tähtsate asutuste läheduses.
Helsingi ülikooli raamatukogu peahoone Kaisa-talo
avati seitse aastat tagasi. Seegi maja on avatud kõigile
huvilistele. Siin on nii kohti eraldumiseks (individuaal- ja
rühmatööruumid) kui ka võimalus ühiselt köögis kohvi
rüübata. Sellegi hoone arhitektuuriline lahendus on suursugune.
Südalinnas asub ka Töölö raamatukogu, mis aga väga
hästi loodusesse sobitub. Raamatukogu juht Anne AlaHonkola tegi põlvamaalastele väga heas eesti keeles slaidiesitluse, milles tutvustas ka Helsingi linnaraamatukogu
süsteemi (37 harukogu) ja uut Soome rahvaraamatukogu
seadust. Raamatukogu renoveeriti aastatel 2014-2016 ja
näeb suurepärane välja. Väga tore on näiteks väike amfiteater kontsertide ja etenduste tarvis. Raamatukogu
rühmatoad kannavad vaimukaid nimesid (näiteks Tool ja
Kiik). Töölauad on ergonoomilised. Hea koostöö on raamatukogul Töölö kiriku ja sotsiaalmajaga. Raamatukogus
korraldatakse väga palju üritusi. Vahva idee on kaisuloomade (pehmed mänguasjad) öömaja. Sealjuures on lastel
võimalik kodus sotsiaalmeedia vahendusel jälgida, mis
raamatukogus toimub, näiteks loeb raamatukoguhoidja
raamatut ette.
Iso Omena (Suure Õuna) raamatukogu Espoos samanimelises ülisuures kaubanduskeskuses andis palju mõtlemisainet. Uudne asukoht on toonud raamatukokku palju
noori inimesi, kellega seal ka tõsiselt tegeldakse, iseenesestmõistetavalt ka Espoosse elama asunud muulastega.
Töökojas saavad noored põnevaid asju printida (näiteks

T-särke piltidega kaunistada, mis parasjagu käsil oligi),
raamatukogus saab mitmesuguseid mänge mängida, lihtsalt televiisorist filme vaadata jne. Seal on ka väike saaliosa koos valguspargiga. Raamatukogu lõimub teiste majas
pakutavate teenustega. Nii asub lasteala arstikabinettide
läheduses.
Nikkiläs asuv Sipoo raamatukogu on äsja läbinud
uuenduskuuri (raamatukogu on majas juba 1980ndate algusest) ja mõjub lausa vaimustavalt. Majas on suur saal
(ka filminäitamiseks), kohvik, vallavalitsuse infotuba, armas muinasjututuba jne.
Porvoo raamatukogu on üks nendest Soome raamatukogudest, mis oma piirkonna raamatukogude eest riigi ees
vastutab. Seegi raamatukogu on omanäoline ja huvitav.
Pidevalt lisandub midagi uut, näiteks saabus möödunud
nädalal raamatukokku värvilise kastiga jalgratas, millega
on hea ka väljaspool raamatukogu raamatuid laenutamas
käia. Lugemissaal asub kohviku vahetuses läheduses ja
nii saab kaks tegevust ühitada - sirvida ajalehti-ajakirju ja
kohvi nautida. Reisi lõpetas väike ringkäik imeilusas Porvoo vanalinnas.
Külaskäigul põhjanaabrite juurde olid teejuhtideks
Tiia Vaht, Tiiu Grönqvist, Mikko Savikko, Tuija Korhonen, Saija Savolainen, Oili Sivula, Anni Kääriäinen, Lea
Kuusirati, Malin Hollmén jt.
Õppereisi põhikorraldaja oli Põlva keskraamatukogu,
abistasid Helis Kasearu (Tensi-Reisid AS) ja Järvi Lipasti
(Tuglase selts). Väga tubli tõlkija oli Mall Kõpp (VastseKuuste raamatukogu).
Aineliselt toetasid õppereisi Kultuuriministeerium ja
Eesti Kultuurkapitali Põlvamaa ekspertgrupp. Reisilt said
osalejad kaasa kuhjaga emotsioone ja hulga uusi ideid
(raamatukogu sisustamiseks, ürituste korraldamiseks jne).
Külli Ots
pearaamatukoguhoidja
Põlva Keskraamatukogu
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Raamatukogus on hoiul vabaduse
loitsud
Tänavu möödus 30 aastat
Balti keti toimumisest ja Rein
Veidemanni luuletuse „Palve“
ilmumisest. Toonane luuletus
omandas vabaduse loitsu tähenduse. Inspireerituna neist
kahest sündmusest kutsus
Rahvarinde Muuseum kevadel
eestimaalasi looma uusi vabaduse loitse. Paremik laekunud
töödest vormiti kogumikuks,
millest üks jõudis kaasautori
kingitusena Peri haruraamatukokku. Kaasautoriks on Peri
kogukondlane, nelja lapse ema,
alati rõõmsameelne Nele Kahre.
Nele loits räägib oma maa
ja rahva köitmisest enese külge
elava vööga.

Ühte ma köidan elava vööga ...
Seon oma elu ma merega.
Seon oma elu ma metsaga.
Seon oma elu ma tulega.
Seon oma elu ma verega.
Seon oma elu ma eluga./.../
Luulehobuse turjal on Nele
ratsutanud juba varasest noorusest saati. Kogumikku jõudnud
värss pärineb viieteist aasta
tagusest ajast ning sai konkursile saatmiseks veidi uut lihvi.
Oma esimese vabaduseteemalise luuletuse kirjutas Nele
aga hoopis saksa keeles („Drei
Wünsche ich habe – nur drei.
Der erste, der währen frei zu
sein“ („Kolm soovi mul on –
vaid kolm. Esimene neist vabadus on“).
Enamik kogumikku jõudnud töödest on ilmunud koo-

linoorte sulest. Küllap tegid
õpetajad kevadel klassides
tõhusat tööd ning selle eest
neile sügav tänukummardus.
Kogumikku osutus valituks ka
Krootuse Põhikooli õpilase Iti
Triin Tellingu (juhendaja Imbi
Vaikmäe) kaastöö, mis algab
sõnadega „Eesti eest me tantsinud ja laulnud, esiisad vapralt
võidelnud.“/.../
Tänapäeva noorte vaade vabadusele on aga pisut hirmutav.
Liialt sageli kõlas töödes ülistus kõikelubavale vabadusele.
Vaid paaris töös oli mainitud
vabaduse kaksikvenda – vastutust. Ent leidus ka sügavamõttelisi, läbitunnetatud luuleridu
ning humoorikat lähenemist.
Kogumikku
„Vabaduse

loits“ anti välja napilt 300 eksemplari. Seetõttu on eriliselt
hea meel, et raamat on hoiul
Peri vaimuvaramus ja keskraamatukogus.
Margit Õkva
Peri haruraamatukogu
hoidja

Sügis on hoidiste aeg
Moosikeetmine ja marineerimine võib tunduda algajale hoidistajale hirmutav - kuidas keeta, millised aia- ja metsasaadused
kokku keetmiseks üldse kõlbavad?
Kogenud hoidistaja võib algajale soovitada hoidistamise kõige
algsemad tõed, kuid me ei pea alati jääma kirjapandud retseptide
ja harjumuspärase ainete juurde. Julgelt võib vähendada suhkrukoguseid, lisada hapumaid koostisosasid ja põnevaid vürtse.
Nii toimisidki mitmed Vastse-Kuuste kandi hoidistajad, kes
tõid Vastse-Kuuste kultuurimajja „Koduhoidiste näitusele“ degusteerimiseks oma keldri varusid. Kokku toodi näitusele 41 huvitavate maitsetega magusaid ja soolaseid hoidiseid. Ehk mõnigi
lugeja arvab, et näituse tarvis vähevõitu, külastajatele ja degusteerijatele aga nii ei tundunud, sest oli raskusi kõige ära maitsmisega.
Näitusele toodi: Rassolniku kemüüse, Krõmpsuv kapsasalat, Marineeritud oad, Kabatšoki seene kemüüse, Tomatimoos, Porgandi
pohlasalat, Letšo riisiga, Seenesalat, Marineeritud tomatid, Hapukurk, Marineeritud küüslauguvarred, Marineeritud seened, Aedvilja assortii, Tomati-sibula-kurgi hoidis, Oa salat, Paprika letšo,
Marineeritud puravikud paprikaga, Õuna-aroonia salat, Marineeritud rohelised tomatid, Tomatimahl, Kreegimoos, Mustikamoos
vaniljesuhkruga, Õuna-apelsinimoos pähklisiirupiga, Pohlasalat,
Pohla-õunamoos, Rabarberi-virsikumoos, Punasesõstra-ploomimoos, Kasemahl rosinatega, Õuna maasikamoos, Rabarberimahl,
Pirni-pohlamoos, Rabarberi-apelsinimoos, Õunamoos kardemoniga, Õuna-sidrunimoos, Vale kirsisiirup, Tikri-arbuusimoos, Punasesõstra virsikumoos, Mustsõstra nektariinimoos, Tšillimoos,
Segu nr 2, Hoidis suvekõrvitsa, sidruni ja ingveriga. Enam punkte kogusid degusteerijatelt Rassolniku kemüüse (valmistaja Irina
Retkova), Tomatimoos ja Rabarberi-apelsinimoos (valmistaja Külli Tohvri) ning Porgandi-pohla salat (valmistaja Eva Kraav). Kokkuvõttes olid kõik hoidised huvitavad ja maitsvad.

Septembris tuli Setomaa
Vastse-Kuustesse

Suur tänu kõigile tublidele hoidiste valmistajatele: Silvia Sinijärv, Marina Motornova, Rita Sasi, Helju Purason, Rimma Suvorova, Külli Tohvri, Eva Kraav ja Aleksandra Tsirp. Osalejatega
sõidetakse Olustvere hoidiste messile.
Sügis on alles algamas ja nii mõnigi hoidis tahab veel keetmist.
Kõigile huvitavaid ja häid retseptide leide ning olete oodatud oma
hoidistega osalema näitusel ka järgmisel aastal!
Irina Retkova
Korraldaja ja osaleja
Foto erakogust

Taaskohtumine vanas koolis
Aeg joonistab ringe puudesse, inimestesse.
Ringid puudes nähtavad, ringid inimestes aimatavad.
Vaadates väljapoole, märkad aastaringe puus,
vaadates sissepoole, märkad aastaringe eneses.
Aasta ja ring. Teine aasta ja teine ring.
Nähtavad ja nähtamatud.
Algavad ja lõppevad.
Üksainus ringide ring.
O. Saar
On 31. august 2019. Homme on uue õppeaasta esimene koolipäev, kuid Andre külas asuva endise Peri kooli uks on õpilastele
juba 15 aastat suletud. Puuetega Inimeste Koja (kes praegu hoones
tegutseb) lahkel loal hakkab endise koolihoone juurde kogunema
väga erinevas vanuses inimesi. Need on endise Peri kooli vilistlased ja õpetajad. Kokku saab meid veidi üle kolmekümne.
Jutud kokkutulekust on liikunud suust suhu, inimeselt inimesele, sõbralt sõbrale. Nii on see olnud kooli sulgemisest alates, et
iga algava õppeaasta eel koguneb väiksem või suurem seltskond
oma armsat koolimaja meeles pidama ja tervitama. On rõõm tõdeda, et tulijate arv on kasvav ning tulevad ka nooremad vilistlased.
Asub siin ju kooli muuseumituba, mis talletab kooli ajaloo sõnas
ja pildis. Siinkohal tänan selle ettevõtmise eestvedajaid õpetajaid
Heino ja Koidu Kusnetsit.

Tered ja kallid tehtud ning viimase direktori Ilmari avasõnad
kuulatud istume kohvilauda ja naudime lõõtspillimängu saatel
õdusat olemist. Meenutame olnut, nostalgitseme ning otsime oma
jalajälgi tundmatuseni muutunud kooliümbruse loodusest ja Kahrumäe nõlvalt. Nõnda mööduvad tunnid, kuni saabubki aeg lahkuda. Kuniks elame, lubame ikka ja jälle siia naasta. Nägemiseni,
armas kool!
Kaie Vakker
Peri kooli vilistlaste seltsingust

„Pisikese plikatirtsuna, kui mu lemmikkoht peale kodu oli Mikitamäe külaraamatukogu, ei osanud küll loota, et täiskasvanuna saan
raamatukogudes käia enda kirjutatud raamatust rääkimas.“ /Annela
Laaneots/
10. septembril toimus Vastse-Kuuste raamatukogus Annela Laaneotsa sel suvel ilmunud raamatu „Minu Setomaa“ esimene raamatukoguesitlus. Sel õhtul rääkis sootska Annela Laaneots meie südametesse
Eesti ja Venemaa piiriga lahutatud, kahel pool kontrolljoont asuva
Setomaa. Meie silme ette tekkis elavalt kujutluspilt, kuidas Matsuris võib vana-aasta õhtul Petseri ilutulestikku näha ning vaiksel õhtul
võib kuulda mäe taga asuvast linnast kostuvat liikluse müha.
Olime koos Annelaga Setomaal, elasime koos temaga läbi tema
tundeid, mida ta tundis 2014. aasta Seto Kuningriigi päeval, seistes
ühe ülembsootska kandidaadina konkurendi kõrval oma paku otsas,
kui leelokoorid laulsid kandidaatidele ülistuslaule ja kui pakkude külge köidetud nööridest kinni hoidvate setomaalaste hulk aina kasvas…
kuni ülelugemisel selgus, et Annela nöörist hoidis kinni rohkem inimesi!
Ilmekalt rääkis Annela, kuidas ülembsootska aastal sattusid tänapäev ja iidne tarkus tema elus konflikti – ei elanud ta ju ka siis Setomaal ning pidi olema meisterlogistik, panemaks paika lugematuid autosõite Setomaale ja tagasi koos kolme lapsega. Samas lisas ta, et seto
rõivastus ei lase youtuber’ina elust läbi joosta. Rõivisse saamine ja
ehtimine võtab aega ning see on hea aeg iseenda ja oma mõtete jaoks.
Annela kasutas ehtimisaega, et mõelda suurema ja laiema eesmärgi
peale, oma kultuurile ja päritolule, ning riietumisel sai oma teadmisi
edasi anda lastele. Saime meiegi teada saladusi seto naise „pea tegemisest“ ja muustki.
Endine ülembsootska oli ka meie Setomaa-õhtuks pannud endale
selga seto rahvariided ning ehtinud end seto ehetega. See kaunites seto
rahvariietes naine säras nii väliselt kui sisemiselt. Lisaks elavale ja
sisukale ülevaatele Setomaast, selle ajaloost, kultuurist ja kommetest
saime teada, mida õieti tähendab ülembsootskaks olemine, milline tegevus täidab ülembsootska aasta ja miks on seto rahval jumal Peko
asemikku maa peal vaja. Imestasime, kuidas Annelal tema ülemb
sootska aasta sündmused nõnda üksikasjaliselt meeles on. Saime kuulda, et ta tegi selle aasta jooksul pidevalt sündmuste ja tegemiste kohta
märkmeid ning nii oli tal kirjutama hakates „salarelv“ kohe arvutist
võtta.
Annela rõhutas, et raamatu kaante vahele sai tema Setomaa, kellegi teise kirjutatuna oleks raamat saanud ilmselt teistsugune. Raamatus
on sees kõik need seto kogukonnad, kellega Annelal on kokkupuuteid
olnud. Haaratud on ka Tallinna seto kogukond – elab ju Annela ise
Tallinnas ja ta lapsed käivad seal koolis. Siinjuures peab mainima,
et vaatamata pealinna lastele eri huvitegevusi pakkuvatele arvukatele
„konkurentidele“ viivad seto juurtega vanemad oma lapsed kord nädalas Tallinna Seto Laste Kooli, mille asutamisel ja tegutsemisel on taas
Annela käsi suuresti mängus.
Meie siin Vastse-Kuustes ei jõua ära imetleda Annela ja teiste Setomaa sootskade tarmukust ja tahet seto asja ajada ning noorele põlvkonnale esiemade teadmisi-tarkusi-traditsioone edasi anda.
Setomaa-õhtu taustaks oli Seto Instituudi juhi sootska Ahto Raudoja koostatud näitus „Setomaa fotodel 1918-2018“, millega on huvilistel võimalik tutvuda septembrikuu lõpuni.

Mall Kõpp
Vastse-Kuuste haruraamatukogu juht
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Põlva valla Noorsootöö Keskuse
vaheajanädal 21. – 25. oktoober
AHJA
Keskus avatud 21.– 25. oktoober E – N 12:00 – 18.00
25. oktoobril algusega kell 18.00 sportlik noorteõhtu Ahja võimlas.
Vajalik eelregistreerimine. Võta ühendust oma noorsootöötajaga!
PÕLVA
21. oktoober 12:00 – 19:00 - Juuksuri töötuba, noorsootöötaja Sandra
õpetab erinevaid punutisi ja soenguid
22. oktoober 12:00 – 18:00 - Ööbimisega üritus, vaatame filme, mängime ja kokkame. Vajalik eelregistreerimine!
23. oktoober keskus SULETUD
24. oktoober 12:00 – 19:00 - Meisterdame isadepäevaks kaarte ja
kingitusi.
25. november 12:00 – 17.30, osaleme Ahja noorteõhtul. Vajalik
eelregistreerimine!
MOOSTE
Noortekeskuse lahtiolekuajad E – R 10:00 – 17:00
Iga päev töötuba Osavad näpud
21. oktoobril geelküünalde meisterdamine
22. oktoobril laeka moodi karp, pitsa, kamapallid
23. oktoobril paberist punutud kast, pannkoogid
24. oktoobril süüteroosid, lasanje, muffinid
25. oktoobril ehted, Wrap, vahvlid, ööbimine suurtega ja osalemine
Ahja noorteõhtul. Vajalik eelregistreerimine!
VASTSE-KUUSTE
Noortekeskus remondi tõttu suletud
25. oktoober Ahja noorteõhtu. Vajalik eelregistreerimine!
28. oktoober hea ilma korral jalgrattamatk
31. oktoober Väljasõit Tartusse kinno
TILSI
18.-20. oktoobril üleelamislaager
21. – 22. ja 24. oktoobril noortekeskuse ruumid suletud
23. oktoobril väljasõit Kalevipoja kotta, loodusretk ja ellujäämiskoolitus.
25. oktoobril –Kokkame koos! ja osalemine Ahja noorteõhtul. Vajalik
eelregistreerimine!

TORE suvekooli päikeselised meenutused
21. – 23. augustil toimus Remnikul tugiõpilasliikumise TORE
suvekool „Annan endast parima – minu arm“, mille korraldasid
TORE noored ise. Suvekool toimus juba 13. korda ning osalejaid
oli sel aastal 153 – enam kui 20 erinevast koolist ja kahest noortekeskusest. Kohal olid ka Põlva Gümnaasiumi ja Põlva Valla
Noorsootöö Keskuse torekad.
Selle aasta suvekool oli inspireeritud eesti keele, laulu- ja tantsupeo aastast ning koos tähistati Balti keti 30. aastapäeva. Esimesel
päeval toimusid tutvumistegevused pesades, kus lisaks erinevatele suhtlemismängudele tuli valmistada etteaste õhtuseks stiilipeoks. Vahvad raamatutegelased lasid fantaasial lennata ning see,
mis lavalt paistis, andis silmad ette nii mõnelegi professionaalsele teatritrupile. Kuna aga TORE suvekooli ei tulda logelema ega
aega raiskama, siis teine laagripäev käis korraliku tunniplaani
alusel. Erinevates töötubades said noored lahendada müsteeriume, valmistada käepärastest vahenditest pille, tantsida, punuda
sõbrapaela ja muud toredat. Iga pesa sai päeva jooksul käia kolmes töötoas ning neist viimases tuli taas keskenduda etteastele
laval, sedakorda tuli tabada laulva revolutsiooni ajaloolist hõngu.
Stiilselt oma emade-isade riietes noored nautisid teineteise etteasteid, laulsid ühiselt isamaalisi laule. Et siis ööpimeduses käest
kinni minna ja taastekitada Balti kett Peipsi rannal. Seda lihtsalt
pidi ise kogema!
Kolmas päev oli meeskonnamängude päralt. Noored pandi erinevatesse, esialgu võimatuna näivatesse olukordadesse, kus
koostöös tuli leida parim viis ülesannete lahendamiseks. Noored
lustisid täiega – pimesi takistusrada läbida või puude vahel kõlkudes palle püüda oli tegelikkuses õpetlik kogemus.
Kolm päeva TORE suvekoolis möödusid lennates. Ja juba oligi
kalliralli aeg, bussid keerasid oma ninad erinevatesse Eestimaa
paikade poole. Hüvastijätt sõpradega kiskus emotsionaalseks ja
pisaratest polnud pääsu. See lihtsalt on maailma kõige ägedam
suvelaager – TORE suvekool!
Annika Ladva ja Veronika Grigorjev,
Põlva TORE juhendajad
MIS on TORE?
MTÜ Noorteühendus missioon on suurendada koolides
(ühiskonnas) nende inimeste hulka, kes kannavad ja levitavad
inimsõbralikku, õppimist ja õpetamist soodustavat, suhtlusjul-

Me oleme olemas!

Kiusamise vähendamise
programm Mooste koolis

Vastse-Kuustes toimetas juuli esimestel nädalatel kaks malevarühma. Vanemas rühmas oli kaks rühmajuhti, 20 noort ja kaks praktikanti
ning nooremas 15 noort ja üks rühmajuht. Malev kestis kaks nädalat
ja selle ajaga sai palju kasulikku ära tehtud. Mõned suuremad tööd,
millega koos hakkama saime: riita said kultuurimaja ja ka Kiidjärve
külakeskuse küttepuud, umbrohust ja samblast sai puhtaks staadioni
jooksurada, umbrohust said puhtaks ka koolimaja ümbruses olevad
lillepeenrad, ära said lõigatud kuivanud puuoksad, üles võetud katkine
malelaud kultuurimaja juurest,
Vastse-Kuuste bussiootepaviljon sai uue katuse, tõrvaõliga sai üle
tehtud turuplatsi majake, raamatukogus riiulitelt tolm võetud jpm. Vanem rühm oli ööbimisega ja malevlased elasid koos rühmajuhtidega
kaks nädalat Kiidjärve külakeskuses.
Et Põlva valla noorsootöö keskus sai projekti „Noortemalev 2019”
raames rahastuse maleva huvitegevuse korraldamiseks, olid meie
võimalused vaba aja sisustamiseks väga head. Meil käisid külas Põlvamaa Punane Rist, Eesti Töötukassa Põlvamaa osakond, Torevant,
Põgenemistuba ja virtuaalreaalsuse psühhobuss. Külastasime Tartu
seiklusparki, Vembu-Tembumaad ja AS Lasita Maja. On siiralt hea
meel, et malev on meie piirkonnas populaarne ja noored tublid ning
teotahtelised. Jääb vaid loota, et järgmisel aastal on meil taas võimalus
malevat korraldada ja üheskoos palju kasulikku ette võtta.
Sel sügisel jätkub eelmisel aastal alanud kohalike omavalitsuste
koostöögruppide arenguprogramm „Uuenduslike noorsootöö mudelite väljatöötamine ja rakendamine noorte sotsiaalse tõrjutuse ennetamiseks”. Koostööprojekti viivad läbi Kambja, Kastre ja Põlva valla
järgmised noortekeskused: Vastse-Kuuste noortekeskus, Roiu noortekeskus, Kambja noortekeskus (MTÜ Öökull), Ülenurme ning Tõrvandi Pere- ja noortekeskus ning Kuuste kool (MTÜ Õnnemaa).
2019. a. märtsikuust läbivad 21 noort intensiivtreeningu programmi noortelt-noortele loodava veebitööriista väljatöötamiseks.
Meie noortekeskuses on olemas djembetrummid, hetkel puudub
küll veel ringijuhendaja, kuid tulemas on djembetrummide töötoad ja
on lootust saada ka alaline ringijuhendaja. Läbirääkimised käivad ka
õmblusringi loomise asjus ja loodetavasti on meil peagi olemas uus
vahva ring. Robootikaring sellest sügisest kahjuks ei jätka, sest puudub juhendaja. Kui kellelgi on soovi ja oskusi, siis ootame teda meie
noortekeskusesse robootikaringi juhendama.
Loomulikult hakkavad toimuma meie igakuised filmiööd, mida
juba väga oodatakse. Esimene filmiöö toimub juba 27. septembril.
Tõotab tulla põnev ja lõbus hooaeg, ole vaid kohal ja võta osa!

Alates sellest õppeaastast rakendame Mooste mõisakoolis Kiusamisvaba kooli (KiVa) programmi. Juba
mõnda aega on meie huviorbiiti sattunud mitmed erinevad programmid, mis toetavad ning arendavad õpilaste
sotsiaalseid oskusi ja omavahelisi positiivseid suhteid.
Pika uurimise ja kaalumise tulemusel otsustasime
KiVa kasuks, eelkõige just programmi tõenduspõhisuse ja jätkusuutlikkuse tõttu. Meie jaoks on oluline, et
kõik, mida me koolis teeme, toetaks meie väärtusi ja
aitaks hoida juba olemasolevat positiivset õhkkonda
koolimajas. Esimese sammu tegime juba üle-eelmisel
õppeaastal, kui hakkasime välja töötama Mooste mõisakooli uut õppekava, kuhu koos mitme uue õppeainega
sai juurde lisatud ka väärtuskasvatuse ja suhtlemisõpetuse tunnid. Seega Kiva programm täiendab seda, mida
me juba lastele varasemalt oleme õpetanud.
Mis asi see KiVa õigupoolest on? Programmi kodulehel on kirjas nii: „KiVa on koolidele suunatud kiusamise vähendamise programm, mis sisaldab tegevusi ja
juhendeid nii kiusamise ennetamiseks kui kiusujuhtumite lahendamiseks.“ Meie tähelepanu päädis just sõna
„ennetama“, sest mis saab olla veel parem, kui teadlikuid valikuid ja otsuseid tegevad õpilased, kes tunnevad ennast hästi ja turvaliselt.
Sellest õppeaastast on meie tunniplaanides sees
KiVa tunnid, mis toimuvad 1. -7. klassis. Samas ei jää
ilma ka vanemad klassid, kelle tungival soovil toimuvad KiVa tutvustavad tunnid ka neile. Esimeste tundide
põhjal võib öelda, et õpilastele need meeldivad, kuna
teadmisi saab omandada läbi mitmesuguste harjutuste.
Samuti on positiivselt meelestatud kogu koolipersonal.
Igal vahetunnil on näha koridorides ringi kõndivaid
õpetajaid, kes paistavad silma tänu KiVa kollastele vestidele. Sellel nädalal toimunud üldkoosolekul viisime
programmi sisu ja eesmärkidega kurssi ka lapsevanemad. Öökapi lugemiseks on neil alates teisipäevast
„KiVa miniõpik lapsevanematele“.
Oleme hakkamist täis ja valmis rakendama kõike
põnevat, mida KiVa programm meile pakub.
Head kiusamisvaba kooli kõigile!

Alina Vals
Vastse-Kuuste noorsootöötaja

Sandra Kripson
Mooste kooli sotsiaalpedagoog

Põlva TOREkad Remnikul. Foto erakogust
gust ja -oskust arendavat, vaimset ja füüsilist vägivalda taunivat,
üksteist toetavat ja erinevusi sallivat ning koostööle orienteeritud
mõtteviisi.
Tugiőpilasliikumise idee on Eestisse jőudnud Soomest, kus see
on aastakümnete jooksul laienenud enamikusse üldhariduskoolidest, kuid ka kutsekoolidesse. Eestis alustati 1996. aastal. Välja on
töötatud oma metoodika tugiőpilaste ja juhendajate koolitamiseks,
toimib üle-eestiline vőrgustik.
Info: www.tore.ee
SEL AASTAL JÄTKUVAD PÕLVAS TORE TEGEVUSED:
● Põlva Gümnaasiumis tegutseb TORE ring neljapäeviti kasulikul
ajal. Juhendaja: Veronika Grigorjev.
● Põlva Gümnaasiumis on avatud valikkursus „Ürituse korraldamise alused“. Kursusel osalejate lõputöö on TORE konverentsi
korraldamine. Juhendajad: Marit Oimet ja Veronika Grigorjev.
● Põlva Valla Noorsootöö Keskuse TORE ring hakkab toimuma
kolmapäeviti. Juhendajad: Annika Ladva ja Hanna-Grete Rüütli.
● Põlva Kooli TORE ring kutsub õpilasi ringi reedeti. Juhendajad:
Annika Ladva ja Helen Reinhold.
Ootame huvilisi meiega liituma. Soovi korral võta julgesti ühendust juhendajatega.

Uus õppeaasta algas Tilsis hoogsalt

Kuigi koolis on käidud alles kuu aega, on Tilsi Põhikoolis juba päris palju,
mida sellest õppeaastast meenutada.
Veel enne, kui kooliaasta alatagi jõudis, tegime 6. klassi tüdrukute ja õpetajatega koolimajas Põlva valla kodukohvikute päevade ajal Öku kohvikut.
Lisaks maitsvatele söökidele pakuti ka erinevat meelelahutust: sai sõita Kirsi
talu ponidega, imetleda seebimullirallit ning nautida Lahedate Muttide esitlust.
Kohvikus saadud raha eest ostame peagi vahetundide jaoks kraami, et oleks
hubasem ja mõnusam tundide vahel puhata.
Kooli tulime sel õppeaastal juba 26. augustil, ikka selleks, et juunis saaks
juba vaheajal olla ning ilusaid ilmasid nautida. Õppeaasta esimesel nädalal
veetsime kogu kooliperega 3 põnevat ja tegutsemisrohket päeva looduslaagris
Sulbis. Abiks laagri korraldamisel oli Tartu Loodusmaja meeskond. Erinevates töötubades omandati uusi teadmisi metsloomade, veeloomade, ööloomade,
tigude ja lindude kohta. Aga oli ka orienteerumist, diskotamist ja lõkkeõhtu
tralli.
Esimese nädala finaaliks oli Eesti presidendi, Kersti Kaljulaidi külaskäik.
Õpilased said presidendi käest küsida nii tema ameti kohta kui ka muid elulisi
küsimusi. President tutvus majaga ning vestles õpetajatega.
Nüüd on aga käes töine ja õppimisrohke september. Uuel õppeaastal on
mitmeid uusi väljakutseid ja võimalusi. Ikka jätkame õpet temporühmades.
Ikka pakume õppetöö mitmekesistamiseks erinevaid valikaineid, näiteks robootikat, geoinformaatikat, matkatarkusi, majandusõpet. Samuti on jätkamas
palju huviringe. Lisaks spordile, näitemisele, kodundusele, ajaloole, käsitööle,
keraamikale, laulule, tantsule ja matkamisele saab sel aastal pärast tunde kooli
juures veel võru keelt õppida ja minifirmaga toimetada. Samuti on jätkuvalt
tegutsemas tüdrukute ring ja jumping.
Liina Vagula
Tilsi Põhikooli õppealajuhataja
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Pihlamarju loetakse sügisel

Sada aastat ja 100 last!

Kuigi peakiri on tuletatud vanarahva ütlusest, mis algselt rääkis tibude lugemisest,
on mõte ikka üks – tehtule tagasivaatamine
ja kokkuvõtete tegemine. Punetavad pihlamarjad on looduses esimesed märgid, mis
näitavad uue õppeaasta lähenemist. Tänaseks
on uus õppeaasta tegusalt alanud ning kokkuvõtted eelmisest tehtud.
Pihlapuu lasteaia perel on kokkulepitud
väärtused ja moto, millest lähtume „Ühes
pihlakobaras igal marjal oma nägu, igal marjal oma vägi! Igaüks oma erilisusega, kuid
ikka kõik koos – lapsed, lapsevanemad, töötajad. Tänan ja tunnustan kõiki koostöö ja
panustamise eest!
Meie lasteaia tunnustamise ja motiveerimise korras on toodud alused, millest lähtutakse lapsevanemate ja töötajate tunnustamisel. Õppeaasta jooksul rühma õppe- ja
kasvatustöö toetamise eest pälvisid tunnustuse järgmised lapsevanemad: Kiisu rühm
– Triin Sillaste, Poku rühm Aire Lust, Janne
Eespäev, Muumi rühm Maarja ja Vallo Vigel, Ülle ja Rain Raudnagel; Mõmmi rühm
Kadri Viilu, Vanderselli rühm Rane Viks,
Lotte rühm Madli Järvela, Kaie Kurg ja Ruben Kahre, Pipi rühm Jaanika Kivi, Marko
Pedajas ja Gerli Valge, Sipsiku rühm Aigar

Johannese Kool Rosmal tähistab sel sügisel kooli asutamise sajandat sünnipäeva ning ühtlasi Põlva Väikese Kooli Seltsi, mis oli Rosma
Haridusseltsi eelkäija, asutamise 30ndat tähtpäeva.
Eesti kaheksas waldorfkoolis õpib 2019. aastal 1188 õpilast. Üheteistkümnes waldorflasteaias käib 343 last. Eesti waldorfkoolid on
väikesed või keskmise suurusega üldharidust andvad erakoolid. Kolmel koolil on ka ülaaste. Koolide eesmärgiks ei ole kasumi teenimine;
kõigi Eesti waldorfkoolide pidajateks on mittetulundusühingud, kelle
liikmeskonna moodustavad kooli lapsevanemad, õpetajad ja sõbrad.
Oma missioonina näevad koolid sisulisest küljest inimese tervikolemusest lähtuvat õpetamist, väliselt haridustee valikute suurendamist
Eesti Vabariigis.
Mõiste waldorfkool kannab endas muutuste vajalikkusest arusaamise jõudu. Sama tormiliselt kui saja aasta tagused arengud, toimusid
sündmused Rosmal 30 aastat tagasi. Grupp inimesi, kellest enamus
olid seotud tollase roheliste liikumise ja muinsuskaitseliikumisega,
unistas paremast tulevikust oma lastele. Unistuste nimel asuti tööle ja
vaevalt aasta möödudes,
1. septembril 1990 kõlas Rosma renoveeritud vana koolimaja õuel
koolikell. Olgu siinkohal nimetatud Kai Mets, Tunne ja Anne Piiper,
Olar Järvloo, Maaja Kalle, Marika Saks, Agu Roht, Ervin ja Ivi Gauk,
Toivo Kaskpeit, Aivar Roop ning mõtetes veel paljud teised, kes jõu
ja nõuga kaasas olid. Rosma vana koolimaja, mis on tuntud kui kooliuuendaja Johannes Käisi sünni- ja lapsepõlvekodu, ärkas uuele elule.
Selle õppeaasta avaaktusel sai Johannese Kooli Rosmal koolipere
tõdeda, et otsekui sajanda juubeliaasta auks on kooli nimekirjas täpselt
100 õpilast! Kas pole imeline kokkusattumus? Jääb vaid unistada, kui
suureks on Rosma kool kasvanud selleks ajaks, kui ise sajandat sünnipäeva tähistab.
Eneli Moorast,
Külli Volmer

Metskaev. Vanemaid tänati Pihlapuu lasteaia
tänukirja ja „Pihlapai“ šokolaadiga.
Pihlapuu töötajad valivad igal aastal viies
kategoorias kolleegi, kelle töödes ja tegemistes väljendusid enam lasteaias kokkulepitud
väärtused. Eelmisel õppeaastal said aasta
kolleegi tunnustuse: abipersonali töötaja
Aino Kurg, õpetaja abi Piret Zirna, tugispetsialist Kätlin Vaher, õpetajad Liivi Lavrikov,
Ülle Hindriksoo, Jaanika Kivi, sõimerühma
õpetaja Lea Elias.
26. augustil toimunud Põlvamaa haridustöötajate Augustifoorumil tunnustati konkursi „Eestimaa õpib ja tänab“ nominente.
Pihlapuulasteaia poolt oli lasteaiaõpetaja kategoorias esitatud tunnustamiseks Mari-Liis
Kasak ja Liivi Lavrikov (pildil). Aasta hariduse sõbra kategoorias esitasime konkursile
koostöö ja aktiivse panustamise eest lasteaia
arengu toetamisel Pihlapuu lasteaia hoolekogu ja esimees Kaupo Kaskla. 2018/19-õa
kuulusid hoolekogu koosseisu lapsevanemate esindajad: Jaan Konks, Lauri Linnus, Gerli
Oberg, Karin Mölder, Kaupo Kaskla, Maarja
Vigel, Diana Pavlov, Anne Niinepuu, Heleri
Puri, Kadri Kiho, lasteaiaõpetajate esindaja
Nele Risttee ja Põlva Vallavalitsuse esindaja
Janika Usin. Konkursil valiti hariduse sõbra

Liivi Lavrikov ja Mari-Liis Kasak
kategoorias Põlva maakonda esindama Kaupo
Kaskla, kes oli kutsutud 28. augustil toimunud
haridus- ja teadusministri Mailis Repsi vastuvõtule.
Sel sügisel on pihlakad täis punetavaid pihlamarju. Alanud on uus õppeaasta, uus koostöö
ja koos kasvamise aasta. Ja taaskord vanarahva
tarkusesalve juurde – kuidas külvad, …..
Kaire Hääl
Põlva Lasteaed Pihlapuu direktor

Vahuselt uude õppeaastasse
2. septembril läksid Pihlapuu lasteaia Mõmmi ja Poku rühm uudistama, kuidas toimetavad Põlva Päästekomando töökad päästjad.
Lapsed said kinnistada varem omandatud oskusi liikluses – liigeldes
ühistranspordiga ja tänaval liiklemisel.
Põlva Päästekomandos tervitas pihlapõnne toimekas meeskond humoorika sõnakasutusega Joel Siim, asjalik Andrus Mattus ning lastele tegi vahuse üllatuse Rain Tobreluts. Alustuseks tutvustati lastele
päästeautot ja seal olevat tehnikat, mis tekitas lastes suurt huvi ja hulga küsimusi. Lapsed said küsimustele selgitavaid vastuseid. Samuti tehti lastele vahva ringkäik päästekomando ruumides. Ringkäigul

nägid lapsed juba 50 aastat vana redelautot, mis kuulub muuseumile,
kuid asub Põlva Päästekomando ruumides. Redelauto tekitas elevust
nii suurtes kui väikestes.
Lisaks uutele teadmistele oli võimalik lapsi üllatada mõnusa vahutralliga, kuna ilm oli soe ja päike paitas põski ning täitis ka päästjate
argipäeva positiivsete emotsioonide ja laste rõõmukilgetega.
Suur, suur aitäh päästemeeskonna perele, kes meile nii toreda ja
elamusrohke tarkusepäeva sisustasid!
Marili, Ulvi, Jaanika ja Liivi
Poku ja Mõmmi rühma õpetajad

Missugust kooli ja pedagoogikat
vajavad lapsed järgmisel sajal aastal?

Minu esimene laulupidu
Selle aasta suvi oli minu jaoks väga
vahva. Käisime perega Poolas ja sain palju
mängida. See kõik oli imetore, aga kõige
vahvamaks oli ikkagi laulupidu. Olin veidi
hirmul ka enne Tallinnasse minekut, aga
emme tuli ka kaasa ja siis olid ka hirmud
kadunud.
Mulle väga meeldib laulda, aga laulupeoks harjutamine oli ikka päris raske.
Nagu töö kohe, mis kestis terve aasta.
Peale pikkade harjutamiste olid veel ettelaulmised, mis olid üsna pingelised ja
rasked. Õpetaja oli ka kohe päris närviline, sest meid on kooris ainult 12 lauljat,
aga seda suurem oli rõõm, kui ettelaulmine
läks hästi ja siis see pikk ootamine – kas
oleme saanud Tallinnasse või mitte. Otsus
tuli alles kuu aega hiljem – olin väga, väga
rõõmus.
Kui jõudis kätte laulupeole mineku
aeg – ei jõudnud kuidagi enam ära oodata.
Emme õmbles veel tervele koorile vahvad
kotid, mida oli hea rongkäigule kaasa võtta. Ja siis see hommik jõudis lõpuks kätte.
Kohvrid ja madratsid kaasas ja sõit läks

Tallinna poole. Sõit oli küll väga pikk, aga
vahva ka, saime kogu tee bussis sõbrannaga koos olla.
Ööbisime ühes suures koolis, mis oli
mitu korda meie koolimajast suurem.
Hommikul ja õhtul sõime koolimajas,
päeval aga lauluväljakul. Seal oli nii palju
rahvast koos, kuid toidujärjekorrad liikusid kiiresti. Alati pakuti ka jäätist või kohukesi.
Proovid olid päris kurnavad, aga püüdsin vapper olla ega vingunud. Kõige rohkem kartsin rongkäiku, et kas jõuan nii
pika maa ära kõndida? Aga jõudsin! See
oli nii lahe, teeääred olid inimesi täis ja
sageli hüüti meile midagi tervituseks. Olime nagu väikesed staarid! Kui lõpuks päris peopäev kätte jõudis, siis lauluväljakul
oli nii palju inimesi, mida ma polnud varem kunagi näinud. Laulukaare all seistes
oli natuke hirmus ka, sest ega ennast eriti
liigutada ei saanud, lauljaid oli ikka väga
palju. Aga see tunne oli väga uhke. Ma tahaksin väga veel kunagi laulupeole minna,
sest mulle meeldib väga laulda.

Kauksi kooli lapsed laulupeol

Esimene laulupidu oli väga vahva!
Eliine Pille
Kauksi Põhikooli 3. klass
Foto erakogust

Johannese Kooli ja Lasteaia esindus viibis 8.-10. septembril Saksamaal Stuttgardis, kus toimus konverents „Kõige alguses seisab inimene”. Konverentsiga tähistati 100 aasta möödumist maailma esimese waldorfkooli loomisest Stuttgardis. Sealsamas, kus alustas esimene
kool, toimus ka seekordne konverents.
Esimene waldorfkool loodi 1919. a R. Steineri ja E. Molti ühisel
ettevõtmisel. Sealt on pärit ka waldorfpedagoogika nimi. Emil Molt
oli tollase Waldorf-Astoria sigaretivabriku direktor ja omanik, kes
soovis luua kooli oma töötajate lastele. Kool saigi nime vabriku järgi-Stuttgardi Vaba Waldorfkool. Waldorfpedagoogika on R. Steineri
välja töötatud õpetamis- ja kasvatusmeetod, mille siht on võimaldada
lapse ainuomase individuaalsuse avaldumist ja arengut.
Teise maailmasõja alguseks oli loodud juba 34 waldorfkooliSaksamaal, Šveitsis, Hollandis, Rootsis, Inglismaal, Norras, Ungaris,
Austrias ja USA-s. Õpetajate koolitus toimus Stuttgardis, koolituskeskused avati ka Inglismaal ja Šveitsis. Peale teist maailmasõda jätkas waldorfliikumine kasvamist ja 1985. aastal oli juba 23 maal 306
kooli. Aastaks 2018 oli kogu maailmas 1092 waldorfkooli 64 riigis ja
1857 waldorflasteaeda 73 riigis, Praeguseks hetkeks on üle maailma
loodud 1100 waldorfkooli ja 2200 lasteaeda. Waldorfkoolide ja lasteaedade arvu kasv toimub hetkel eriti jõudsalt Hiinas. Eesti esimesed
waldorfkoolid loodi 1990. aastal. Nende seas oli ka Põlvamaal Rosma
külas asuv Johannese Kool.
Toimunud konverentsil oli 500 osalejat – esindajaid oli waldorfkoolidest ja lasteaedadest üle kogu maailma. Ühelt poolt on waldorfkoolid ja lasteaiad üle maailma rajatud samale alusele, teisalt aga on
suured erinevused kultuurilise, usulise ja poliitilise tausta tõttu. Paljud
waldrofkoolid ja lasteaiad asuvad suurlinnades ja on kaasaja ning tuleviku väljakutsetega juba igapäevaselt ametis.
Konverentsil toimusid ümarlauad, foorumid, loengud ja töötoad.
Räägiti waldorfkoolide ja lasteaedade alustaladest ja väärtustest, igapäevamuredest ja rõõmudest. Konverentsi põhisuund oli siiski tulevikku vaatav – waldorfkoolide areng ja väljakutsed järgmisel sajal aastal:
millist kooli ja pedagoogikat vajab tuleviku laps ja noor. Mida on vaja
koolil selleks, et olla kaasaegne? Milline peaks olema last toetav õppekava? Millist toetust vajab inimene järjest rohkem digitaliseeruvas
maailmas, et jääda inimeseks? Oli põnev inspireeriv ja silmiavardav.
Tagasi tuldi avarama silmaringi ja hoopis suurema vaatega hariduse
tulevikule.
Liisa Maasik
Johannese Kool ja Lasteaed Rosmal
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Lootospargist sai Lõuna-Eesti moodsaim
jalgpallikeskus
8. septembril avati sportliku perepäevaga uuenenud Lootospark jalgpallistaadion. Aastast 2004 olnud väljakukate asendati
moodsa 5G põlvkonna kattega. Uus kunstmuru vastab FIFA Quality Pro standardile ja võimaldab Lootospargis mängida Meistriliiga ja noortekoondiste mänge.
Juulist kuni septembrini toimunud tööde käigus eemaldati vana
kate, tasandati aluspinnas, millele paigaldati moodulmattidest
elastne aluskiht ja sellele omakorda kunstmuru. Täitekihtidena
puistati väljakukatte sisse liiv ja kummigraanulid, mis annavad
väljakule sobiva vetruvuse. Tööd teostas Unigrass OÜ ja järelvalvet teostas OÜ Risbeto.
Jalgpalliklubi “Lootos”, Põlva valla ja Eesti Jalgpalli Liidu
koostööprojektina renoveeritud väljak läks maksma 210 000 eurot, millest Põlva valla poolne kaasfinantseering oli 110 000 eurot,
Eesti Jalgpalli Liit ja Lootos rahastasid projekti võrdselt 50 tuhande euroga.

Projekti omaosaluse kokku saamiseks on Jalgpalliklubi “Lootos” kodulehel avatud annetuskeskond https://fclootos.ee/ulme/
kuhu oodatakse annetusi kuni 1. oktoobrini.
Lootos tänab kõiki ettevõtjaid ja eraisikuid, kes projekti oma
annetustega toetasid. Oktoobrikuus võetakse kõikide toetajatega
ühendust ja antakse üle väikesed meened ja auhinnad.
Toeta Lootosparki Uue Muru paigaldamist annetusega!https://
fclootos.ee/ulme/
JK Lootos
21. septembril osales klubi rahvaliiga naiskond Lootose Vutid
rahvusvahelisel turniiril Sakus, kus kümne naiskonna konkurentsis õnnestus saavutada esikoht. Võistkond mängis koosseisus:
Annika Aust (k), Grete Kolbakov, Lisette Liige, Maris Oja, Maarja Punak, Birgit Rammo, Rita Rebane, Liis Tarv. Treener Bruno
Rammo.

Fotol klubi noortevõistkonnad ja treenerid

Noored käsipallurid tulid Leedust medalitega

Sporditulemused
• Eesti meistrivõistlused orienteerumises tavarajal ja teatejooksudes toimusid Rakvere lähedal Miila metsades 31. august – 1. septembril. Hõbemedali võitis Samuel Kolsar M16 klassis. Pronksmedali võitsid Johanna Laanoja N18 ja Geteli Hanni N16 klassis.
Teatejooksudes võitsid kuldmedali N14/16 klassis Evely Ostrov,
Karoliina Kets, Geteli Hanni. Hõbemedalile tulid N18/20 klassis
Johanna Laanoja, Birgit Russka ja Lorely Kõrvel. Pronksmedali
said M14/16 klassis Mattias Maidla, Markus Juhkam ja Samuel
Kolsar.
• Raplamaal Varbolas selgitati 7. septembril pikal rajal tänavuse
orienteerumisjooksu hooaja viimased Eesti meistrid. N18 klassis
võitis kuldmedali Lorely Kõrvel, pronksmedali sai kaela Johanna
Laanoja. N20 klassis tuli hõbedale Laura-Liis Kütt, pronksmedali
sai Birgit Russka.
• 68. Põlva laste jooksupäev toimus 19.09.2019 Põlva staadionil.
Tulemused: 4-aastased poisid Jarko Maidla, Aleksander Klade,
Romet Paalman; tüdrukud Elisabeth Vijar, Marleen Kaar, Kreete
Oja; 5-aastased poisid Sander Kiilo, Hannes Tühis, Marten Lõhmus, tüdrukud Lisann Haidak, Lisandra Udumets, Adeele Järvela;
6-aastased poisid Daniel Rohelpuu, Kristen Karuse, Karl Kalju
Lüüs, tüdrukud Delisa Põla, Ly-Sandra Lugamets, Noora Mälton;
7-aastased poisid Virgo Vigel, Aaron Zlatin, Kevin Pallon, tüdrukud Hanna Avikson, Matilda Nuuma, Getrin Ojaste; 8-aastased
Remy Lokk, Hans Kristian Pastak, Steven Jaaska, tüdrukud Miialii Rinne, Grete Orti, Marielle Leesalu; 9-aastased poisid Ronald
Kiidron, Kris Marten Külv, Silver Järvela, tüdrukud Säde Lillo,
Karoliine Mustimets, Nele-Liis Oimet.
Põlva Spordikool

Septembrikuu teisel nädalavahetusel sõitsid noored Põlva käsipallurid Leedumaale Panevezysesse traditsioonilisele sügisesele
turniirile, kust koju naasti kahe hõbeda ja ühe pronksmedaliga.
Turniiril osaleti vanuserühmades 2001, 2003 ja 2005, kokku
nelja võistkonnaga.
Noormeeste 2001 vanuseklassis saavutas Põlva SK 8 meeskonna konkurentsis 2. koha võites oma alagrupi, kuid tunnistades
finaalmängus vastase paremust. Parimaks mängijaks tunnistati selles vanuserühmas Kermo Saksing. Põlva SK mängis 2001 vanuserühmas koosseisus: Kermo Saksing, Lauri Land, Sten-Silver Tigas,
Markus Lina, Taavi Vool, Mihkel Maspanov, Ken-Martti Holberg,
Priit Luuk-Luuken, Gabriel Villako, Patric Kurvits. Võistkonna
treener on Rein Suvi.
Noormehed sünniaastaga 2004 osalesid turniiril vanuserühmas
2003, kus võitsid koduseid konkurente Aruküla SK 22:8, HC Tallinn 18:11 ning leedukate Klaipedat 18:14 ja Panevezysist 16:13.
Viimases kohtumises tuli vastu võtta kaotus Vilniuselt 11:17. Kokku nelja võidu ja ühe kaotusega saavutati turniiril 2. koht. Võistkonna parimaks mängijaks valiti Kevin Tühis.
Põlva SK 2004 noormehed mängisid koosseisus: Hendrik
Kink, Randel Mathias Lepp, Teron Taal, Kevin Pütt, Karl Markus

Kannel, Andero Viljus, Lex Trevor Parman, Henry Jõesalu, Joonas
Vassiljev, Kevin Tühis, Andreas Paabut, Reno Ostra. Võistkonna
treener on Kalmer Musting
Noormeeste 2005 vanuserühmas oli Põlva Spordikooli käsipallurid esindatud kahe võistkonnaga. Põlva SK 1 võitis turniiril
Kauno raj. SM 20:7, Vilinius SM Taurast 20:14, Skriverit 27:22
ning mängis viiki koduse konkurendi Pärnuga 16:16 ja kaotas Salaspilsile 13:18. Kokkuvõttes saavutas Põlva SK 1 turniiril 3. koha
ja võistkonna parimaks mängijaks valiti väravavaht Alar Mattus.
Põlva SK 1 mängis 2005 vanuserühmas koosseisus: Kaspar
Karolin, Aron Saarna, Andero Hääl, Marten Hinn, Alar Mattus,
Martin Veiko, Richard Uibo, Reio Kähr, Hendrik Bleive. Võistkonna treener on Kalmer Musting.
Põlva SK 2 saavutas viienda koha ning nende parimaks mängijaks valiti Romet Viljus. Põlva SK 2 treener on Rein Suvi.
Noortele käsipalluritele saab kaasa elada juba 28.-29. septembril Põlvas kui toimub iga-aastane rahvusvaheline noorte käsipalliturniir Põlva Cup.
Helin Potter
Põlva Käsipalliklubi
Foto: Heiki Kink
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Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses
T 1. okt RAHVUSVAHELINE MUUSIKAPÄEV
10.00 Tartu Arsise kellade ansambel
15.00 Ahto Abner (löökpillid, elektroonika)
16.00 Karl Johan Kullerkupp (marimba, vibrafon)
17.30 Ahto Abner (löökpillid, elektroonika), Karl Johan Kullerkupp (marimba, vibrafon)
Sissepääs tasuta!
R 11. okt kell 13 SEE KÕIK ON TEMA
Eksperiment teismelisega. RAKVERE TEATER
Üksikvanemast ema võtab ette sotsiaalse eksperimendi, et jõuda
lähemale oma võõraks jäänud pojale. Mängu ja elu piirid hägustuvad. Iga käik viib lähemale suuremale kaosele ja iga viga
maksab end sajakordselt kätte. Kaalul on usaldus ja elu.
Osades: Tiina Mälberg ja Imre Õunapuu. Lavastaja: Helen Rekkor Pilet 15€ / 13€ saadaval Piletilevis, Piletimaailmas, Põlva
Vallavalitsuse kassas, enne etendust kohapeal.
T 15.okt kell 18 Hõimupäeva tähistamine. Põlva Seto Selts.
Esinema saabub 6- liikmeline traditsiooniline ansambel Jugõdlanj Komimaalt. Sissepääs üritusele tasuta!
R 18. okt kell 13 PÕRSAS DESMOND JA SOOKOLLI
LÕKS. RAKVERE TEATER
Etendus on lustakas lugu Vaarikametsa elanikest, üksteise aitamisest ja sõprusest. Sobib lastele vanuses 4+.
Osades: Helgi Annast, Grete Jürgenson, Jaune Kimmel, Tiina
Mälberg, Peeter Rästas. Lavastaja: Marko Mäesaar
Pilet 8€ müügil Piletilevis, Piletimaailmas, Põlva Vallavalitsuse
kassas ja enne etendust kohapeal.
L 19. okt kell 16 KAHEKSAKAND. Rahvatantsukontsert
Tallinna Tehnikaülikooli tantsuansambli Kuljus 70. tegutsemisaasta täitumisel toob tantsuansambel lavalaudadele loo kuljuslaseks kasvamisest, jagades pealtvaatajatega tantsija teekonda
esimesest proovitrennist suuremate lavalaudade vallutamiseni.
Pilet 10€ / 5€ (õpilased kuni 12a., pensionärid) saadaval Põlva
Vallavalitsuse kassas ja enne etendus kohapeal.
P 20. okt kell 17 Klubi Kuukiire PUHKEÕHTU.
Pääse 5€, klubi liikmetele 3€
R 25. okt kell 18 Eesti Interpreetide Liit esitleb: KLASSIKATÄHED Ksenia Rossar (sopran), Katariina Maria Kits
(viiul), Marcel Johannes Kits (tšello), Auli Lonks (klaver)
Kavas: D. Šostakovitš, F. Martin, L. van Beethoven
Pilet 8€ / 5€ müügil Piletilevis, Piletimaailmas, Põlva Vallavalitsuse kassas ja enne kontserti kohapeal.
E 28. okt kell 18 PAULA ŠUMANE (viiul, Leedu) ja AGNESE EGLINA (klaver, Leedu). Koostöös Uus Kontsert OÜ ja
Põlva Muusikakooliga.
KINO OKTOOBER 2019
N 3.10 Kell 18.00 Animatsioon, täiskasvanutele „VANAMEHE FILM“
Kell 20.00 Draama, seiklus, müsteerium „TÄHTEDE POOLE“
R 4.10 Kell 18.00 Animatsioon „LAMMAS SHAUN. FILM.
FARMIGEDDON“
Kell 20.00 Märul „RAMBO V: VIIMANE VERI“
P 6.10 Kell 18.00 Animatsioon „LAMMAS SHAUN. FILM.
FARMIGEDDON“
Kell 20.00 Märul „RAMBO V: VIIMANE VERI“
N 10.10 Kell 18.00 Animatsioon „LAMMAS SHAUN. FILM.
FARMIGEDDON“
Kell 20.00 Märul „RAMBO V: VIIMANE VERI“
P 13.10 Kell 18.00 Seiklus, animatsioon „LUMEPOISS EVEREST“
Kell 20.00 Ulmefilm, põnevik „KAKSIKMEES“
T 15.10 Kell 18.00 Seiklus, animatsioon „LUMEPOISS EVEREST“
Kell 20.00 Ulmefilm, põnevik „KAKSIKMEES“
N 17.10 Kell 18.00 Seiklus, animatsioon „LUMEPOISS EVEREST“
Kell 20.00 Ulmefilm, põnevik „KAKSIKMEES“
R 18.10 Kell 18.00 Fantaasia, kogupere „PAHATAR: KURJUSE
KÄSKIJANNA“
Kell 20.00 Põnevik, õudus „KIIRTEE PÕRGUSSE“
P 20.10 Kell 18.00 Fantaasia, kogupere „PAHATAR: KURJUSE
KÄSKIJANNA“
Kell 20.00 Põnevik, õudus „KIIRTEE PÕRGUSSE“
N 24.10 Kell 18.00 Fantaasia, kogupere „PAHATAR: KURJUSE
KÄSKIJANNA“
Kell 20.00 Põnevik, õudus „KIIRTEE PÕRGUSSE“
R 25.10 Kell 18.00 Seiklus, fantaasia „DRAAKONI PITSERI SALADUS“
Kell 20.30 Draama, põnevik, krimi „JOKKER“
T 29.10 Kell 18.00 Seiklus, fantaasia „DRAAKONI PITSERI SALADUS“
Kell 20.30 Draama, põnevik, krimi „JOKKER“
N 31.10 Kell 18.00 Seiklus, fantaasia „DRAAKONI PITSERI SALADUS“
Kell 20.30 Draama, põnevik, krimi „JOKKER“
Vaata lisa: www.kultuurikeskus.ee
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Eriilmelised löökpillid Põlvamaal
Algamas on järjekordne rahvusvaheline muusikapäev, mis viib Eestimaa eri otstesse üle saja kontserdi. See aasta erineb
mullustest muusikapidudest selle poolest,
et muusikud võtavad igas maakonnas fookusesse ühe muusikalise nähtuse. Põlvamaal võetakse vaatluse alla löökpillid.
Muusikapäeva Põlvamaal avab Tartu Arsise kellade ansambel, mis avardab
kindlasti kuulajate arusaama löökpillidest.
See erilise kõlapildiga ansambel esitab
kelladel nii klassikatöötlusi kui ka originaalloomingu. Kollektiivi unikaalsusest
annavad märku ka arvukad väliskontserdid. Nii on kellade ansambel esinenud
näiteks Kanadas, Hispaanias, Portugalis,
Soomes ja mujal.
Hoopis teistsuguste ja pooltki mitte nii
mahedate helidega jätkab löökpillidel ja
elektroonikal Ahto Abner. Viimast teatakse
esmajoones hinnatud džässmuusikuna, kes
on musitseerinud näiteks Kadri Voorandi,
Hedvig Hansoni, Liisi Koiksoni ja paljude
teiste armastatud lauljatega. Muide, Abner
pole vaid suurepärane muusik, aga ka armastatud muusikaõpetaja! Näiteks on ta
korraldanud lastele muusikalaagreid, aga
juhib ka Viljandi kultuuriakadeemia rütmimuusika eriala.
Et põlvamaalased löökpillide rikkalikkusest täieliku pildi saaksid, astub pärast
Abnerit lavale Karl Johan Kullerkupp. Viimane musitseerib ehk tavapubliku jaoks

eksootilisematel pillidel, nimelt marimbal ja vibrafonil – meloodilistel, ksülofonilaadsetel instrumentidel. Seda, et kõik
need erinevad löökpillid ka suurepäraselt
kokku kõlavad, kuuleb õhtu lõpus, kui
Ahto Abner ja Kullerkupp ühisel kontserdil oma jõud ühendavad.
Mitte ainult klassika
Kui maailmas on Muusikapäeva korraldatud juba ligi pool sajandit, siis Eestisse jõudis kaunis traditsioon Eesti Muusikanõukogu eestvedamisel 2002. aastal.
Kontserdid on kõik mõnusalt vabas formaadis. Ükski kontsert ei kesta üle tunni
ning muusika kõlab hästi ligipääsetavates
paikades, näiteks kultuurikeskustes ja rahvamajades. Seetõttu sobivad kontserdid
eriti neile, kes on tahtnud klassikaga tutvust teha, ent pole seni julgenud. Kuigi
Muusikapäeva fookus on klassikal, saab
kuulda ka džässi ja poppi, aga ka pärimusja nüüdismuusikat.
Päev pakub ka ohtralt üllatusi, sest
Muusikapäev oma esinejatele piire ei sea.
Nii mängivad klassikalise muusika esitajad sel päeval ka estraadi ning mõni interpreet vahetab oma tavapärase pilli hoopis
mõne teise vastu. Osad muusikud eksperimenteerivad aga koosseisudega ning löövad 1. oktoobril kampa esinejatega, kellega seni polegi koos musitseerinud.
Päevastele kontsertidele paneb väärika
punkti õhtune muusikapreemiate tsere-

moonia. Juba enam kui veerand sajandit
on sel päeval tunnustatud meie muusikategelasi. Varasematel aastatel on preemia
vääriliseks hinnatud näiteks Märt-Matis
Lill, Ester Mägi, Tõnu Kõrvits ja ErkkiSven Tüür.
Muusikapäeva traditsiooni algatas
1975. aastal maailmakuulus viiuldaja Yehudi Menuhin, kes tahtis maailma muusika
abil kaunimaks muuta. Sama palju soovis
Menuhin, et muusikakunst leviks kõigis
ühiskonnakihtides, sõltumata rahvusest,
kultuurilisest taustast ja sotsiaalsest klassist. Menuhin mobiliseeris ühiskondliku
muusikaelu, alates professionaalsetest ja
lõpetades amatöörühendustest, ning muusika kõlas sel päeval kõikjal –teles, raadios
ja elavas esituses. Eestis tähistatakse Muusikapäeva Eesti Muusikanõukogu eestvedamisel alates 2002. aastast, mispuhul jagatakse sel päeval muusikapreemiaid ning
korraldatakse tasuta kontserte eri paigus
üle terve Eestimaa.
Põlva kultuuri- ja huvikeskuses
15.00 Ahto Abner (löökpillid ja elektroonika)
16.00 Karl Johan Kullerkupp (marimba ja
vibrafon)
17.30 Ahto Abner (trummid), Karl Johan
Kullerkupp (marimba ja vibrafon)

Vastse-Kuustes

Moostes

T 1. oktoobril kell 18.00 Käsitöötuba.
Osalustasu 2 eurot. Tunnis tehtavast täpsem info kultuurimaja kodulehelt www.vkk.ee

R 4. oktoobril 2019 kell 14.00
SÜGISPIDU pensionäridele. Tantsuks mängib ja laulab
Kalmer Järv. Etteasted. Kaetud kohvilaud.
Tasuta. Info ja registreerimine: 516 0656, Maret Aruoja

R 11. oktoobril kell 19.00 KINO: film “Ükssarv”
Kinopilet 5 ja 3. 50 eurot
T 15. oktoobril kell 13.45 LASTELE KINO: “LasseMaia Detektiivibüroo. Esimene mõistatus.” Kinopilet 4 ja
3 eurot
kell 18.00 Käsitöötuba. Osalustasu 2 eurot. Tunnis tehtavast täpsem info kultuurimaja kodulehelt www.vkk.ee
R 25. oktoobril kell 21.00 HOOAJA AVAPIDU ansambliga Kalevband. Peopääse 7 eurot.
T 29. oktoobril kell 18.00 Käsitöötuba.
Osalustasu 2 eurot. Tunnis tehtavast täpsem info kultuurimaja kodulehelt www.vkk.ee
N 31. oktoobril kell 19.00 Kokkamisõhtu Kõivokõstega.
Osalustasu 2 eurot. Täpsem info kultuurimaja kodulehelt
www.vkk.ee
Ürituste, ringide ja piletite müügi info tel 5693 7848 ja
kodulehelt www.vkk.ee

Ahjal
Pühapäeviti kell 11.00-12.30
täiskasvanute peotantsuklubi “Pühapäevitajad”
Info mob 529 6114
3., 17., ja 31. oktoobril kell 18.00-19.30
seltskonnatantsuklubi “Tantsusõbrad”
lõõtspillil saadab Ene Priks. Info tel 5372 7732

Segakoor Kevadised Hetked ja
naiskoor Mai

ootavad oma ridadesse uusi lauljaid.
Proovidega austame oktoobris ja
need toimuvad Kultuurikeskuse kooriklassis.
Naiskoori proovid T kell 18.30-20.30 ja
segakooril N kell 18-20
Lisainfo tel 509 7391 – Saidi

N 10. oktoobril 2019 kell 13.00 ÕPITUBA õpilastele
Teema: hoiulaeka meisterdamine, materjal korraldaja poolt.
Juhendaja Anne-Ly Piirisild Info: 516 0656, Maret Aruoja
R 18. oktoobril 2019 kell 19.00 HOOAJA AVAPIDU KOOS
NEDSAJA KÜLA BÄNDIGA. Esinevad tantsurühmad Päntajalad ja Soolo. Pääse: 7 eurot, pensionäridele 5 eurot. Info ja
laudade broneerimine: 516 0656 Maret Aruoja
N 24. oktoobril 2019 kell 11.00 ÕUNAPÄEVA TÄHISTAMINE. Valmistame koos õunahõrgutisi ja joome õunakoore teed.
Juhendaja toidutehnoloog Silvi Heinaste
Info ja registreerimine: 516 0656 Maret Aruoja

Mooste Folgikojas
L 5.10.19 kell 18.00 OKTOOBRIFEST
P 20.10.19 kell 17.00 VANA BASKINI TEATRI ETENDUS
‘’Öökuninganna’’
L26.10.19 kell 19.00 SOULIKUNINGAS KRIS KORNER
ja MUUSIKALINE MATRIARH MERIKE SUSI MÕISATUUR “Koos Together”

Kirikuteated
• Põlva Maarja kirikus
igal pühapäeval kell 11 ja kolmapäeviti kell 8.45 püha missa (jumalateenistus armulauaga).
26. septembril kell 18 raamatuklubi vestlusõhtu J. I. Packeri raamatu “Jumalat pole keegi näinud” ainetel.
29. septembril kell 11 mihklipäeva jumalateenistus.
13. oktoobril lõikustänupüha. Pühapäevakooli õppeaasta algus.
Sügisene leerikursus algab 6. oktoobril. Lisainfo polva@eelk.ee.
Maarja kirik on kõigile avatud E-R 9-13 ning P 10-12.30.
Iga kuu 2. pühapäeval on kirikulistele korraldatud transport VanaKoiolast ja Tilsist. Huvilistel võtta ühendust Tuuli Võsaga telefonil
520 2944. Samal numbril saab infot hingehoiuvõimaluste (sh leinanõustamine) kohta.
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
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ÕNNITLEME
VÄÄRIKAID
JUUBILARE
98
Melanie Hirmo
Põlva linn
96
Hilda Neumann
Meemaste küla
92
Helene Karss
Põlva linn
91
Hans Lepasson
Tännassilma küla
Elsa Sabre
Vastse-Kuuste alevik
Linda Arund
Mooste alevik
Helju Mark
Põlva linn
90
Laine Prikk
Põlva linn
Endla Havakats
Kastmekoja küla
Hilja Mägi
Kiuma küla
Aino Poola
Kiidjärve küla
Miralda Labi
Kähri küla
Linda Puusepp
Põlva linn
85
Helgi Rull
Põlva linn
Kalju Kaaver
Tännassilma küla
Eda Siinmaa
Põlva linn
80
Väino Kõrts
Põlva linn
Eino Vares
Lootvina küla
Viivi Sissas
Joosu küla
Sirje Mägi
Põlva linn
Marju Pikk
Kiidjärve küla
Elle-Reet Kasemets
Põlva linn
75
Endel Rosental
Põlva linn
Vahur Laul
Põlva linn
Virve Kuiv
Himmaste küla
Malle Kütt
Põlva linn

Eha Maidla
Põlva linn
Haljand Laanemets
Vooreküla
Hele Külaots
Tilsi küla
Ilme Mägi
Kiuma küla
Aare Pumm
Logina küla
Heli Arike
Põlva linn
Richard Edur
Vastse-Kuuste alevik
Ärni Kurik
Kähri küla
Alexander Filatov
Põlva linn
Anne Pugast
Himma küla
Avo Uurman
Kähri küla
Silvia Tälli
Põlva linn
Tõnu Org
Põlva linn
Hilja Jaanus
Põlva linn
70
Mati Hõbejärv
Põlva linn
Vaike Kurusk
Põlva linn
Tiiu Tobreluts
Mammaste küla
Uno Raudsepp
Vastse-Kuuste alevik
Ljudmila Saarep
Kastmekoja küla
Inga Juks
Põlva linn
Küllike Kalle
Põlva linn
Taimi Vaglakes
Vardja küla
Mart Peedo
Ahja alevik
Ellen Kägo
Andre küla
Aigar Vijand
Aarna küla
Oktoobrikuu juubilarid,
kes ei soovi äramärkimist
ajalehes, palume sellest
teada anda hiljemalt
10. oktoobriks
tel 799 9499

Elanike arv seisuga 01.09.2019
mehi		
6820
naisi		
7026
kokku		
13846
Ajavahemikul 23.08.2019 – 20.09.2019 sündis
Põlva vallas 7 tüdrukut ja 6 poissi.

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

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

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

Igavikku lahkusid:
HANS LUTS
1941 - 2019
ELLEN MÄND
1934 - 2019
LEILI VARES
1942 - 2019
ARVI KRUUS
1948 - 2019
EDGAR PODEKRAT
1960 - 2019
ÕIE TAMM
1927 - 2019
ESTA KRAAVI
1947 - 2019

Talvevarud Kartulisalvest!
Pakume:
“Laura”- Punase koorega kollane kartul
“Gala”- Keskmise muredusega kollane kartul
“Vineta”- Hea kartulipüreeks (jahusem kollane
kartul)
Kartul on pakitud 25kg võrku ja maksab 10€/
võrk (0,40€/kg)
Lisaks pakume:
Lapikut sibulat- 2€/kg
Taliküüslauku “Ljubaša”-6€/kg
Soo talu mett- 8€/kg (pakitud 1kg ämbrisse)
Lisaks veel:
Tasuja vikerforelli (otse tiigist)- 7€/kg
(~1,6 kg-...)
Vajadusel kauba kojuvedu –
lisandub 5€ tellimuse maksumusele!
Kartulisalv OÜ asub Tasuja talus Kärsa külas
Põlvamaal (Tartu-Räpina mnt ääres,
Ahja Olerexist 1km Räpina suunas)
Info: tel 513 2310 või
www.kartulisalv.ee

PERI KÜLA
ÜLDKOOSOLEK
toimub 17. oktoobril
kell 18
Peri raamatukogu/külakeskuse
saalis Pargi tee 2/1
Päevakord:
- ülevaade hetkeolukorrast
- külavanema valimine
- külaseltsi asutamine
Külavanem Enn Rüga,
tel 506 5627

PÕLVA RAHVAKOOL
kutsub täiskasvanuid tasulisele
INGLISE KEELE KURSUSELE
(algajatele)
Info 5190 4396;
polva.rhs@mail.ee

Ettevõtlusnädala kava Põlvamaal:
3. oktoober kell 10.30-15.00
Kagu-Eesti noorte ettevõtluspäev „Esimene samm sinu unistuseni”.
Toimumiskoht: Sangaste Mõisa Ringtalli külastuskeskus.
Sihtgrupp: gümnaasiumi õpilased.
7. oktoober kell 10.00-15.00 E-kaubandus turismis.
Toimumiskoht: Siidrikoda OÜ, Orava talu, Valgjärve. Sihtgrupp: turismiettevõtjad.
7. oktoober kell 14.00-17.00 Töötuba „Ettevõtjaks või mitte?“.
Toimumiskoht: Eesti Töötukassa Põlvamaa osakond, Kesk 42, Põlva.
Sihtgrupp: kõik huvilised
8. oktoober Avatud ettevõtete päev. Sihtgrupp: kõik huvilised, noored
9. oktoober kell 8.00-16.00 Üle-eestiline majandus- ja ettevõtlusteemaline
E-viktoriin. Toimumiskoht: Junior Achievement Eesti õpikeskkond (http://e-docs.
ja.ee/moodle). Sihtgrupp: 7.-9. klasside õpilased
9. oktoober kell 11.00-15.30 Unistuste töötaja – reaalsus ja võimalused.
Toimumiskoht: Põlva Riigimaja, Kesk 20, Põlva.
Sihtgrupp: kõik huvilised, tegutsev ettevõtja
10. oktoober kell 10.30-15.15 Ettevõtluspäev “Kuidas e-pood ettevõtjale kasu
toob?”. Toimumiskoht: Siidrikoda OÜ, Orava talu, Valgjärve.
Sihtgrupp: kõik huvilised.
Ettevõtlusnädala üritused on tasuta, kuid vajalik on eelregistreerimine.
Lisainfo ja registreerimised: https://ettevotlusnadal.ee/polvamaa/
Ettevõtlusnädal viiakse ellu Euroopa Regionaalarengu Fondi toel.

