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

Lõõtsapealinn tähistas 5. aastapäeva

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

PMS 355
CMYK 94 / 0 / 100 / 0
RGB 0 / 155 / 58
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Isamaalised tähtpäevad
veebruaris

• 2. veebruaril kell 10.30 Tartu rahulepingu 100. aastapäeva
pärgade asetamise tseremoonia Vabadussõjas langenute mälestussamba juures Põlvas. Kell 11 jumalateenistused kirikutes
• 2. veebruaril kell 11 Tartu rahuleping 100 tähistamine Tilsi
koolis
• 20. veebruaril kell 11.00 Vastse-Kuuste koolis “Retk olevikust
minevikku”
• 20. veebruaril kell 10.00 Moostes liikumisretk ja loodusfotode
näitus
• 23. veebruaril kell 11.00 lipumatk ja
pidu Vana-Koiolas
• 24. veebruaril kell 11 pärgade asetamine Vabadussõjas langenute mälestuseks.
Kell 13 kontsert “KINGITUS” Inga ja
Toomas Lungelt Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses. Tasuta

Laupäeval, 18. jaanuaril tähistas Eesti lõõtsapealinn Põlva 5. aastapäeva sünnipäevasimmaniga Mooste Folgikojas. Sünnipäevapeol osalesid lõõtsahuvilised ja lõõtspillimängijad üle kogu Eesti. Peo juhatasid sisse esimene Vabariigi pillimees Juhan Uppin ja Eesti
lõõtsapealinna Põlva linnapea Georg Pelisaar. Lõõtsalugusid ja esinejaid tutvustasid Eesti
lõõtspilli maestro Heino Tartes ja Henrik Hinrikus. Viis tundi kestnud sünnipäevapeo lõpetas Harmoonika pidudelt alguse saanud lõõtspillide koondorkester.
Põlva kuulutati Eesti lõõtsapealinnaks muusika-aastal 2015. See sai võimalikuks tänu
kohalikele lõõtspillientusiastide eestvedaja Heino Tartese armastusele muusika ning August Teppo loodud lõõtspilli vastu. Lõõtsapealinna tiitli andis Põlva linnapeale üle tollane
Tallinna Linnavolikogu esimees Toomas Vitsut.
Koostöös Tallinna Televisiooniga käivitas lõõtsapealinn Põlva 2015. aastal telekonkursi
„Rahvalõõts“. 2019. aastal said konkursisaated ja konkursi osaks olevad simmanid salvestatud, kuid eetrisse need kahjuks ei jõudnud Tallinna TV sulgemise tõttu. Praegu otsitakse
aktiivselt võimalust need saated siiski mõnel olemasoleval telekanalil vaatajani tuua.
Lõõtsapealinna tegevusaastate jooksul on õpetatud nii pilli mängimist kui pilli valmistamist. Lõõtspillimängijaid on juurde tulnud, järjest rohkem huvitub lõõtspillist noori ning
järjest rohkem on nende seas tüdrukuid. Selle viie aasta sisse mahub ka 300 uue pilli valmimine, millest Heino Tartes on teinud 130.
Järgmine suurem tähtpäev on tulemas 18. juulil 2020, mil toimub 10. Harmoonika pidu
Intsikurmus.

Põlvamaa sportlikem perekond on Johansonid
Põlva maakonna 2019. aasta tunnustusi jagati ka tublidele põlvakatele. Elutööpreemia
laureaat spordis on Põlva valla
Aukodanik Enno Toss.
Aasta tegija kultuuris on
Triinu Laan Moostes toimunud Eesti Filharmoonia kammerkoori muusikalise lavastuse “Suidsusannasümfoonia”
eestvedamise eest.
Aasta tegu kultuuris on laulupeotule teekond Põlvamaal,
mida vedasid eest Asser Jaanimets, Kati Taal, Leevi Lillemäe ja Ivari Saare. Aasta
teo spordis saatis korda spordiklubi Traps, kes korraldas
esmakordselt Põlvas Eesti karikavõistlused batuudihüpetes ja
topelt trampetihüpetes.
Aasta meessportlane on käsipallur Henri Sillaste, naissportlane orienteeruja Annika
Rihma, aasta meesseenior
orienteeruja Tõnu Nurm, aasta noormees spordis käsipallur
Alfred Timmo, aasta spordineiu Johanna Laanoja, aasta
treener Kalmer Musting, aasta
võistkond Põlva Serviti käsipallivõistkond, aasta väike
võistkond OK Põlva Kobras
segateatejooksu võistkond.

Eesti Töötukassa Põlvamaa esindus
ja
Põlva Gümnaasium
kutsuvad

Põlvamaa põhikoolide
lõpetajaid infopäevale

"Gümnaasium - kellele, miks ja kuidas?"

Põlvamaa sportlikum perekond 2019 – perekond Johansonid. Foto Janika Usin
Aasta sportlikum perekond on Johansonid ja Põlvamaa spordi sõber on Maratonsport OÜ .
Põlvamaa terviseedendaja on orienteerumisklubi Põlva Kobras, aasta tervisesõbralikum organisatsioon on Mooste Mõisakool.
Aasta tervisetegusid oli kaks – Põlva kooli esimesed olümpiamängud ning Lootospargi staadioni renoveerimine. Maakonna spordiliidu eriauhinna pälvis Heino Saal.
Tunnustusüritusel musitseeris puhkpilliorkester Karmid Torud ja laulis Kristi Raias, meelelahutust
pakkus teadusteater Kvark.
Palju õnne laureaatidele!
Janika Usin
abivallavanem

11. veebruaril 2020
Põlva Gümnaasiumis (Piiri 1, Põlva)
kell 11.00-15.00
Päevakava:
10.45-11.00 - Kogunemine Põlva Gümnaasiumis
11.00-13.00 – Mida teada gümnaasiumi valikul?
(Tartu ühiskatsed ja Põlvamaa gümnaasiumide tutvustused)
13.00-14.00 – Lõuna ja võimalus tutvuda koolimajaga
14.00-15.00 – Ettevalmistus sisseastumiseks gümnaasiumisse
(Eesti Töötukassa Põlvamaa esindus)

2 Vallavalitsus, volikogu
Liikluspiirangu kehtestamine valla
teedel
Seoses pinnaste liigniiskusest tingitud teekonstruktsioonide
nõrgenemisega võib raskeveokite liiklus teede olukorda oluliselt
kahjustada. Seepärast kehtestab Põlva Vallavalitsus avalikult kasutatavatel kohalikel teedel osalise liikluspiirangu alates 14. jaanuarist kuni 14. veebruarini 2020.
Koormuspiirangutega teelõigud tähistatakse vastavate liiklusmärkidega. Sõidukitel, mille registrimass ületab teele kehtestatud
piirangut (6 tonni), on kohalikel teedel ilma Põlva Vallavalitsuse
eriloata liiklemine keelatud.
Liikluspiirang ei laiene operatiivsõidukitele ja jäätmeveoteenust osutavale ettevõttele.
tee nr 1170001 Kripsi tee
1170008 Kunnioru tee
3850009 Mäni - Vardja
3850030 Kikari – Oja – Ivani
4730004 Laanekooli tee
4730049 Lode tee
4730060 Suuremetsatagune tee
6190001 Tännassilma – Mammaste
6190017 Partsi – Meemaste
8720003 Savimäe – Pussa
8720011 Kotiku – Lootvina
8720016 Suitsetamiskoha – Sepa
8790020 Partsi tee
6190007 Tännassilma - Mustajõe tee (piirang 15.01-15.02)
Ehitus- ja planeeringuosakond

Kirjalik enampakkumine äriruumi
üürileandmiseks
Üürile antakse Põlva vallas Tilsi külas Külakeskuse (ehitusregistrikood 2422738, katastritunnus 38501:001:0110) hoones kaks
ruumi tähtajaga kuni 31.12.2022:
raamatupidamise ruum (20,46 m²) ja
sekretär-asjaajaja ruum (11,76 m2).
Alghinnaks on 50 eurot kuus, osavõtutasu 50 eurot.
Kirjalikud pakkumised palume esitada kinnises ümbrikus märgusõnaga „Vallavara äriruumi üürile andmine koos vara nimetusega” hiljemalt 10.02.2020 kell 9.00 Põlva Vallavalitsusse aadressil
Keldrikaela tee 2, Mammaste küla, Põlva vald.
Pakkumine peab sisaldama järgmisi andmeid:
pakkuja nimi ja elukoht või asukoht; sõnadega kirjutatud pakutud
ostusumma; pakkumise esitaja allkiri; esindaja poolt pakkumise
esitamise korral esindaja volitusi tõendav dokument.
Pakkumisele lisatud dokumendid peavad olema allkirjastatud.
Pakkumised avatakse 10.02.2020 kell 9.05 Põlva Vallavalitsuses
vallavanema kabinetis. Osavõtutasu tasuda Põlva Vallavalitsuse
pangakontole EE021010402018689001.
Täpsem info Põlva Vallavalitsuse finantsosakonna juhataja
Märt Eskor, tel 799 9487, mob 516 5864.
PT

Projekteerimistingimuste andmise
avalik istung
Põlva Vallavalitsus korraldab seoses Põlva linna Pihlaka tn 9
krundile projekteerimistingimuste andmise menetlusega avaliku
istungi. Projekteerimistingimuste eelnõu kohta vastuväiteid esitanud isikutel on istungil õigus asja kohta avaldada suuliselt arvamust. Istung toimub 29.01.2020 kell 17:00 Põlva Kultuuri- ja
Huvikeskuse salongis.
Projekteerimistingimuste eelnõuga on võimalik tutvuda Põlva
valla veebilehel.
PT
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Põlva valla teede talihooldest

Sellel seisunditasemel hoitakse lumega talvel enamuses tugiteid ja osa suure liiklusega kõrvalteid. Foto Maanteeameti kodulehelt
Põlva Haldusteenistus on läbi viinud riigihanke ja leidnud valla
teede talihoolduse teostajad aastateks 2019-2023. Kuni lund veel
ootame, tuleb teede hoolduse küsimustes pöörduda kas teedespetsialist Halvor Laometsa poole, tel 799 9493, 5332 5432 või haldusteenistuse juhi Rein Kamberi poole, rein.kamber@polva.ee või
tel 5560 1587
Teede talihoolduse teostajad:
Põlva linna piirkonnas, sealhulgas Himmaste, Mammaste,
Rosma, Puuri ja Peri – töid teostab AS Trev-2 Grupp, kontakt
Hardi Kuimets, tel 5814 4802, hardi.kuimets@trev2.ee
Endiste Vastse-Kuuste, Mooste ja Ahja valla ning osaliselt endise Põlva valla piirkonnas:
Ahja, Akste, Kärsa, Mustakurmu, Mõtsküla, Lootvina, Logina,
Padari, Kiidjärve, Kosova, Ibaste, Partsi, Lutsu, Soesaare, Uibu-

Volikogus
Aktsiaseltsi “Põlva Haigla” nõukogu esimees Marek Seer tutvustas volikogule Põlva Haigla tulevikuplaane.
Võeti vastu Põlva linnas Kesk tn 37 katastriüksuse ja selle lähiala detailplaneering ning suunati see avalikule väljapanekule.
Peale avalikku väljapanekut korraldatakse ettepanekute avalik
arutelu. Selle planeeringuala suurus on 2627 m2 ning planeeringu
eesmärgiks on laiendada Põlva linnas Kesk tn 37 asuvat elamut
äripindadega ja muuta maa kasutamise sihtotstarve elamumaast
elamu- ja ärimaaks.
Põlva valla lasteasutustes Kehtestati lasteaia kohatasuks 25 eurot. Pere kolmanda ja iga järgmise lasteasutuses käiva lapse eest
kohatasu maksma ei pea. Kohatasu makstakse 12 kuu eest. Põlva
valla eelarvesse lisanduv summa kasutatakse lasteaedade õpetajate
abide ja assistentide kavandatavaks palgatõusuks.

Põlva Vallavalitsus otsib
arendusspetsialisti,
kelle ülesandeks on projektialane kaasaaitamine
arengukava täitmisele ning ettevõtluskeskkonna
arendustegevuse koordineerimine.
Kandideerimisdokumendid tuleb saata hiljemalt
02. veebruariks 2020 digitaalselt allkirjastatuna
elektronposti aadressile info@polva.ee.
Rohkem infot Töötukassa ja Põlva Vallavalitsuse
kodulehel.

Põlvamaa Partnerluskogu
projektitoetuste taotlusvoor
on avatud 1.-16. märts 2020.a
Toetust saab taotleda meetmetest:
Meede 1 „Ettevõtlusele hoo andmine“
Meede 2 „Kogukondade ja kogukonnateenuste arendamine“
Meede 3 „Heakorrastatud ja turvaline elukeskkond“
Taotlused tuleb esitada e-PRIA keskkonda!
Taotlusi saavad esitada Põlva ja Kanepi vallas ning
endise Veriora valla territooriumil tegutsevad ettevõtjad,
mittetulundusühingud, sihtasutused ja kohalikud omavalitsused.
Projektitaotluste hindamise tähtaeg Põlvamaa Partnerluskogus
on hiljemalt 12. juuni 2020.a
Info www.partnerluskogu.ee.

TASUTA KOOLITUS
PÕLVA RAHVAKOOL kutsub
elukestvas õppes vähem osalenud täiskasvanuid kursusele
INGLISE KEEL TEENINDAJALE
Kursus algab veebruaris ja toimub õhtuti.
Lisainfo ja registreerimine Kesk 16, Põlva
polva.rhs@mail.ee
tel 5190 4396

järve, Holvandi, Adiste, Kanasaare, Nooritsmetsa, Eoste, Valgesoo
ja Taevaskoja – töid teostab Hainer Kaine, tel 5620 6677, hainerkaine@gmail.com
Mooste, Rasina, Kadaja, Kastmekoja – töid teostab Kristo Luik, tel
5622 5753, myyri.talu@gmail.com
Kauksi, Jaanimõisa, Kaaru, Kanasaare, Säkna – töid teostab Meelis Kokkmaa, tel 525 8774, meelis.kokkmaa@gmail.com
Vastse-Kuuste, Vooreküla, Karilatsi, Valgemetsa, Koorvere, Aarna, Kiuma, Tännassilma, Puntaru, Hatiku – töid teostab Andu Hanson, tel 508 6789, popsiveod@gmail.com
Endise Laheda valla piirkonnas:
Tilsi, Roosi, Lahe, Ridali, Suurküla, Joosu, Vana-Koiola, Himma,
Naruski, Pragi ja Vardja – töid teostab OÜ Devia, kontakt Enar
Viljamaa, tel 513 0699, info@devia.ee
Põlva Haldusteenistus
Eraüldhariduskooli ja eralasteaia toetamise kord tuleb II lugemisele järgmisel volikogu istungil.
Võeti vastu Põlva valla 2019. aasta viies lisaeelarve. Põhitegevuse tulud suurenevad kokku 443 039 euro võrra - üksikisiku tulumaksu laekumise kasv, laekunud sihtotstarbelised toetused. 2019.
aastaks planeeritud põhitegevuse kulud suurenevad 424 799 euro
võrra. 2019. aastaks planeeritud põhitegevuse kulud suurenevad
424 799 euro võrra.
Võeti vastu Põlva valla eelarvestrateegia aastateks 2019–2024.
Investeeringud perioodil 2019–2021 põhinevad ühinemislepingule. Investeeringud perioodil. 2022–2024 on planeeritud valla vajadustest lähtuvalt.
Esimesel lugemisel oli Põlva valla 2020. aasta eelarve.
Järgmine vallavolikogu istung toimub 24. jaanuaril 2020.

Detailplaneeringud
Põlva Vallavalitsus teatab, et Põlva
linnas Kesk tn 37 katastriüksuse ja selle
lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 24. jaanuarist – 25. veebruarini 2020. Planeeringuala suurus on 2627
m2 ning planeering koostatakse eesmärgiga
laiendada elamut äripindadega ja muuta maa
kasutamise sihtotstarve elamumaast elamuja ärimaaks. Planeering lubab olemasolevat
elamut laiendada selliselt, et esimesele korrusele oleks võimalik rajada koolituskeskus
koos kontori- või äriruumidega ning teisele
korrusele kaks ärikorterit, hoone teenindamiseks vajalik parkimine lahendatakse krundil
ning juurdepääs alale on kavandatud Piiri
tänavalt. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek Põlva valla üldplaneeringu muutmiseks,
lubades väikeelamute alale väikesemahulist
äritegevust.
Detailplaneeringuga saab tutvuda Põlva
vallavalitsuse ehitus- ja planeeringuosakonnas, Võru tn 1 või valla veebilehel: www.
polva.ee/detailplaneeringud. Kirjalikke arvamusi detailplaneeringu kohta saab esitada
avaliku väljapaneku ajal aadressil Kesk tn
15, Põlva linn, Põlva vald või e-postiga aadressil info@polva.ee.
Avaliku väljapaneku tulemuste arutelu
toimub 05. märtsil 2020 kell 15.00 Põlva
Kultuuri- ja Huvikeskuse salongis Kesk tn
15.
Põlva Vallavalitsus teatab, et Valgemetsa külas asuva Varese katastriüksuse

detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 24. jaanuarist – 7. veebruarini 2020.
Planeeringuala suurus on 0,45 ha ning see
hõlmab Varese katastriüksust. Katastriüksus
on hoonestamata, olemas on elektriliitumine. Katastriüksust läbib elektrimaakaabelliin
ning avalikult kasutatav Purde tee, mis on ka
juurdepääsu teeks katastriüksusele. Planeeringuala asub kogu ulatuses Ahja jõe ürgoru
maastikukaitseala Valgemetsa piiranguvööndis. Detailplaneeringu lahenduse kohaselt
on hoonestuse suurim lubatud ehitisealune
pindala 530 m2, lubatud on ehitada üks põhihoone maksimaalse kõrgusega 9 m ning kaks
abihoonet maksimaalse kõrgusega 7 m. Detailplaneeringuga ei muudeta olemasolevaid
katastriüksuse piire. Juurdepääsuks katastriüksusele kasutatakse olemasolevat teed.
Detailplaneeringuga saab tutvuda tööpäeviti Vastse-Kuuste raamatukogus (Kesk
20, Vastse-Kuuste alevik) või valla veebilehel. Kirjalikke arvamusi detailplaneeringu
kohta saab esitada Põlva Vallavalitsusele
avaliku väljapaneku ajal aadressil Kesk tn
15, Põlva linn või e-postiga aadressil info@
polva.ee.
Põlva Vallavalitsus annab teada, et
08.01.2020. a korraldusega nr 2-3/10 lõpetati
kinnisasja omaniku taotluse alusel Põlva linnas Lao põik 5 katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamine.
Ehitus- ja planeeringuosakond

Sotsiaalne 3
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Laps alustab kooliteed 2020. aasta sügisel
Põlva vallas tegutseb seitse munitsipaalpõhikooli – Ahja Kool,
Kauksi Põhikool, Mooste Mõisakool, Tilsi Põhikool, Põlva Kool,
Põlva Roosi Kool ja Vastse-Kuuste Kool.
Põlva vald, koolide pidajana peab tulenevalt põhikooli- ja
gümnaasiumiseadusest määrama igale koolikohustuslikku ikka
jõudvale lapsele, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel
on Põlva vald, elukohajärgse munitsipaalkooli.
Põlva vallas on lapsele elukohajärgse kooli määramine reguleeritud vallavalitsuse määrusega. Nimetatud määruse kohaselt
esitab lapsevanem vallavalitsusele hiljemalt õppima asumise aasta
1. veebruaril vormikohase taotluse. Rahvastikuregistri andmetel
elab Põlva vallas 115 last, kes käesoleva aasta 1. septembril peaksid alustama õppimist esimeses klassis.

Taotluse vorm lapsele elukohajärgse kooli määramiseks on kättesaadav Põlva valla veebilehel http://www.polva.ee/blanketid ja
vallavalitsuses.
Taotlus tuleb esitada kõikidel vanematel, kelle lapse elukoht
rahvastikuregistri andmetel on Põlva vald ja saata see digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile info@polva.ee või tuua paberkandjal allkirjastatuna vallavalitsusse 1. veebruariks 2020.
Elukohajärgse kooli määramise otsus avalikustatakse Põlva valla
veebilehel www.polva.ee hiljemalt 1. märtsil 2020. Otsusest teavitatakse vanemaid taotluses märgitud kontaktidel.
Aigi Tiks
haridus- ja kultuuriosakonna juhataja

Toetus puudega inimeste eluasemete kohandamiseks
Põlva Vallavalitsus esitab taotluse rahandusministeeriumile puudega inimeste
eluaseme füüsilise kohandamise toetuse
saamiseks. Põlva vallas on riikliku toetuse
abil senini kohandatud 37 kodu.
Toetuse eesmärgiks on kohandada puudega inimese eluruumid vastavalt puudest
tulenevatele vajadustele, et parandada
puudega inimeste iseseisvat toimetulekut.
Toetatavateks tegevusteks on liikuvusega
seotud toimingute (s.h eluruumi sissepääsu, hoone välisukse ja eluruumi vahelise
käigutee, hoone ja selle territooriumile sissepääsu või piirde kohandamine), hügieeni- ja köögitoimingute parandamine.
Kohandatav eluruum on ruum (s.h abiruumid), mis on ette nähtud aastaringseks
elamiseks ning on kohanduse saaja rahvastikuregistrijärgne ja tegelik elukoht.
Põlva Vallavalitsus ootab kohanduse
vajajatelt või nende esindajatelt taotlusi

14. veebruariks 2019 paberkandjal vallavalitsuse sotsiaalosakonda (Kesk tn 15,
63308 Põlva) või digitaalselt allkirjastatult
e-posti aadressile info@polva.ee. Taotluse
vorm on leitav aadressilt https://www.polva.ee/eluruumi-kohandamise-toetus
Taotluses palume ära märkida:
- taotleja ees- ja perekonnanimi, isikukood ja kontaktandmed (aadress, telefon,
elektronposti aadress);
- kohandatava eluruumi aadress ja kasutamise alus (leping, omand, kaasomand);
- eluruumi kohandamise eesmärk (liikuvusega seotud toimingute, köögi- või
hügieenitoimingute parandamine) ja selgitus;
- planeeritava kohanduse kirjeldus
(platvormtõstuki paigaldus, laetõstuki
paigaldus, ukse automaatika paigaldus,
vaheplatvormita kaldtee rajamine, hoone
välisukse ava kohandus, korteri välisukse

ava kohandus, siseukseava kohandus, uksekünnise paigaldus, lävepakuta ukseava
kohandus, tualettruumi (st pesemisruumi ja
WC ühes ruumis või pesemisruumi) kohandus, WC-ruumi kohandus, WC-poti paigaldus, muu);
- otsuse ja lepingu kättesaamise viis (epost, lihtkiri või tähtkiri taotlusel märgitud
kohandamist vajava eluruumi aadressil);
- vajadusel eluruumi omaniku või kaasomanike kirjalik nõusolek (kui eluruumi kohandust sooviv isik ei ole eluruumi omanik
või ainuomanik).

pealekasvu tõkestamiseks on
vaja tegeleda probleemi juurtega ja hõlmata tervet ühiskonda.
Mida väiksem on ühiskonnas
alkoholi kogutarbimine, seda
vähem on ka inimesi, kes kuritarvitavad alkoholi ja satuvad
sellest sõltuvusse.
Ühiskonna toetus on
hädavajalik
Alkoholipoliitikat on nüüdseks aktiivselt ellu viidud 5 aastat. Selle aja vältel on loodud
võimaluste piires nõustamise
ja abi võimalusi, muudetud
alkoholiseadust ja reklaamiseadust ning tõstetud inimeste
teadlikkust alkoholiga seotud
terviseriskidest. Kas läheneme
ka peamisele eesmärgile – tarbimismustrite ja hoiakute muutumisele?
Kahjuks on tee nende muutusteni jõudmisel olnud konarlik. Hoolimata üksmeelest, et
alkohol põhjustab hulgaliselt
kannatusi, probleeme ja kaugelt suuremaid kulutusi kui tulu
aktsiisilaekumisest, püsib visalt ühiskondlik jonn, mis tõrgub leppimast regulatsioonide
või piirangutega, mis võiksid
olukorda muuta. Eriti kujukalt
paistab see välja alkoholi kättesaadavust või hinda puudutavates vaidlustes. Aeg-ajalt kerkivad populistlike avaldustega
esile huvipooled, kes rõhuvad
isikuvabadusele valida ise oma
elustiil, öeldes, et riik ei tohiks
olla lapsehoidja rollis. Õigustavateks argumentideks tuuakse
maapoodide kadumist, bensiinijaamades esmatarbekaupade
pakkumist ja kui vaja, siis ka
riigieelarve täitmist.
Rahvusvaheline kogemus
ja uuringud ütlevad, et tõhu-

Eelregistreerimine
vastuvõtule
telefonil 601 5122/
53 850 005

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

Perelepitus –
vähetuntud võimalus

Lisainfo:
Gerti Karilaid-Vidder
sotsiaaltöö peaspetsialist
799 9474, 550 0116
gerti.karilaid-vidder@polva.ee

Alkoholi kuritarvitamise ja sõltuvuse vähendamiseks tuleb tegeleda
probleemi juurtega
Alkoholi
liigtarvitamise
tõttu kannatavad ka need inimesed, kes ise alkoholiga ei
liialda. Joobes juhtimine on
kindlasti üks enim silma torkav
probleem. Lisaks politsei statistikale kinnitab seda ka viimane
Eesti Konjunktuuriinstituudi
alkoholi aastaraamat, kus elanike hinnangul on suurimateks
alkoholi liigtarbimisega seotud
probleemideks joobes sõidukijuhid ja perevägivald.
Traagilised juhtumid toovad taas päevakorda küsimused
karistuste tõhususe ja abivõimaluste kättesaadavusest alkoholi kuritarvitajatele. Alkoholisõltuvus ei ole süütegu, kuid
joobes juhtimine on. Jäägu
siinkohal karistuste karmistamine õigussüsteemi otsustada,
aga paraku levinud alkoholi
kuritarvitamist ja alkoholi sõltuvust pelgalt tagajärgedele
keskendumisega vähendada ei
õnnestu.
Alkoholiprobleem ei ole vaid
tarvitaja probleem
Meie ühiskonnale on omane, et alkoholi puhul näeme
sageli murekohana vaid väikest
osa probleemseid tarvitajaid
ning arvame, et riik peaks oma
jõupingutused ja
piirangud
suunama just neile. Kas piisaks,
kui võtame vastutusele kõik
süüdlased, määrame karistused
ja ravime probleemi välja? Eesmärk võib tunduda õilis, aga
ebarealistlik. Seetõttu ei saagi
alkoholiprobleemi ühiskonnas
vaadelda kui väikese osa probleemsete tarvitajate probleemi.
Üksinda tagajärgedega võitlemine ei osutu pikas perspektiivis edukaks. Alkoholi kuritarvitajate ja alkoholisõltlaste

koostöös
Põlvamaa Puuetega
Inimeste Kojaga
osutab
TASUTA ÕIGUSABI
ERIVAJADUSTEGA
INIMESTELE
(keskmise, raske,
sügava puudega)
Põlva Päevakeskuses
Uus tn. 2
12. veebruaril 2020

saimad meetmed alkoholi kogutarbimise vähendamiseks on
kättesaadavuse vähendamine
nii majanduslike kui füüsiliste piirangute kaudu. Tõhusad
meetmed alkoholist põhjustatud kahju ennetamiseks vajavad
hädasti kodanike toetust. Üksikisikutena oleme vastutavad
küll enda alkoholitarvitamise
eest, kuid ühiskonnana peame
mõistma, et olukorra muutmiseks on vaja siiski kollektiivset
pingutust ja suutlikkust taluda
isiklikul tasandil teatud ebamugavusi tarbimisharjumuste
muutmiseks.
Alkoholitarvitamise häire
ravi ja varajane avastamine
Kõikehõlmava alkoholipoliitika üheks väga vajalikuks
eesmärgiks on luua ka ravi ja
nõustamisvõimalused tervishoiusüsteemis. Euroopa Sotsiaalfondi rahastuse toel oleme
suutnud luua tõenduspõhistele
alustele tugineva alkoholitarvitamise häire ravi teenuse.
Praegu pakutakse ravi üheksas
tervishoiuasutuses. Samuti oleme alkoholitarvitamise häire
varajaseks avastamiseks koolitanud väga suure osa perearste
ja pereõdesid, et nad oskaksid
juhtida inimeste tähelepanu riskitarvitamisele.
Kahjuks ei ole ka tervishoiusüsteem kõikvõimas ning
alati on inimesi, kelle puhul
ravi kas ei aita või on hiljaks
jäänud. Tervishoiusüsteem katab tänase seisuga võimaluste
piires (umbes 3000 inimest
aastas) ära nende inimeste ravivajaduse, kellel endal on soov
ja motivatsioon oma sõltuvus
kontrolli alla saada ja kes tahavad selle nimel ka spetsia-

listidega koostööd teha. Seega
jääb endiselt üles probleem –
kuidas tegeleda raskemate inimestega, kelle hulka sagedasti
kuuluvad ka korduvalt joobes
vahele jäänud juhid? Ainult
karistamine ja sunnimeetmetega ravile suunamine kahjuks
sõltuvusravis tulemusi ei anna
ega kedagi terveks ei ravi. Erinevate ministeeriumitega koostöös peame mõtlema täiendavatele võimalustele, näiteks
rehabilitatsiooniprogrammide
väljatöötamisele, jätkata reide
joobes juhtide tabamiseks ja
kiireks sekkumiseks ning rääkima veelgi enam alkoholi tarvitamisega seotud ohtudest.
Joobes juhtimise ennetamisse on kohustus ja võimalus
sekkuda igal inimesel:
• Hoia rooli istudes nulltolerantsi, ära skeemita promilli
piiridega.
• Ole enda käitumisega eeskujuks noortele ja lastele ning
selgita neile, et kainena rooli
istumine on vajalik ohutuse tagamiseks, mitte vahelejäämise
vältimiseks.
• Ole tähelepanelik oma lähedaste suhtes, kellel ilmnevad
probleemid alkoholi liigtarvitamisega ja sekku varakult. Väljenda oma muret ja motiveeri
neid spetsialistidelt abi otsima.
• Ära kunagi istu autosse, mille juht on eelnevalt tarvitanud
alkoholi.
• Takista ka vähese joobega inimesel rooli istuda ning teavita
politseid kui näed kahtlaselt
käituvat sõidukit.
Annika Veimer
Tervise Arengu Instituudi
direktor

Perelepitus on mujal Euroopas küllalt levinud viis lahendada perekondlikke erimeelsusi kohtuväliselt, sest kohtus käimine on enamasti aeganõudev ja kulukas. Üha enam on ka meil Eestis hakatud
rääkima perelepitusest kui võimalusest lahendada peres kerkinud
probleeme vahendaja abil. Perelepitus ongi inglise keeles „mediation“, mis tähendab tõlkes „vahendus“ ning mediaator on seega vahendaja, meil nimetatud ka kui perelepitaja .
Perelepitaja suunab ja aitab vaidlevad osapooled omavahel rääkima ja muresid arutama ning seeläbi luuakse head eeldused jõuda
kompromissile või kokkuleppele. Perelepitaja ei langeta otsuseid
vaidlevate vanemate eest ära ja ei lahenda ise osapoolte probleeme,
vaid üksnes aitab osapooli lahenduste leidmisel, kui nad seda soovivad. Perelepitus on vabatahtlik ning perelepituses peavad olema
tagatud mõlema osaleva poole õigused.
Eelkõige võiks perelepitaja kui erialase erapooletu spetsialisti
poole pöörduda siis, kui vanematel on probleeme laste elukorraldusega, millele omavahel lahendust ei leita, kuid on soov kokku leppida lähtudes oma laste huvidest ja vajadustest ning vanemate eesmärgiks on säilitada võimalikult head omavahelised suhted ka lahus
elades. Perelepitusest võib abi olla kui soovitakse lahendada laste
edaspidise elukoha küsimusi, suhtlemise korraldamist lahus elavate
vanematega, vanavanemate ja sugulastega ning vanemlike kohustuste täitmist. Praktikas on perelepitust kui vahendust kasutatud ka
täisealiste vanemate ja laste erimeelsuste lahendamisel.
Kindlasti ei ole perelepitus imerohi, mis lahendab kõik vanematevahelised erimeelsused.
Perelepitus on eelkõige protsess, mis vajab aega ja eeldab, et
lepituses osalevad pooled tõesti soovivad teha koostööd selleks, et
lapsel säiliks suhe mõlema vanemaga, mis omakorda annab lapsele
kindlustunde tuleviku suhtes ning täidab lapse soovi, et mõlemad
vanemad oleksid tema jaoks olemas ja saaksid omavahel läbi, isegi
siis kui nad koos ei ela. Perelepituses lähtutakse lapse huvidest ja õigusest suhelda mõlema vanemaga. Laste heaolu on eelkõige vanemate enda vastutus, mitte kohaliku omavalitsuse või riigi vastutus.
Perelepituse seansside arv sõltub osapoolte koostöövalmidusest
ja kohtumiste vajadustest kokkuleppele jõudmiseks. Ühe kohtumise
kestvus on tavaliselt 90 minutit. Õnnestunud perelepituse protsess
lõpeb poolte vahel saavutatud kokkuleppega.
Siinkohal pean vajalikuks selgitada, et perelepitus ei sobi koduvägivalla juhtumite puhul, kus üks osapooltest on olnud lähisuhtevägivalla ohver. Perelepitus eeldab võrdseid osapooli, kes otsivad
lepitaja abiga oma küsimustele lahendusi.Samuti on ekslik arvata, et
perelepitus on suunatud paarisuhte taastamisele eesmärgiga aidata
perel koos püsida, selleks on pigem pereteraapia ja perenõustamine.
Perelepitus seevastu tegeleb paaridega lahkuminekujärgselt, ei otsi
süüdlasi vaid keskendub tulevikule.
Julgustan vanemaid ühiselt pöörduma perelepitaja poole, sest
vanematevaheliste vaidluste lahendamisel peaks põhirõhk olema
last puudutavate kokkulepete vahendamisel juhtudel kui omavaheline koostöö ei suju ja lahendamata probleemid kuhjuvad. Las kohtumenetlus jääb viimaseks võimaluseks, kui eelnevad kohtuvälised
lahenduskatsed on tõesti ebaõnnestunud.
Vajadusel ja huvi korral saab rohkem infot küsida telefonil 5190
7017.
Ere Kürsa
Põlva notar - perelepitaja
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Innove ootab huvilisi inspiratsiooniprogrammi „Jah, õpetajaks!”
SA Innove ootab inimesi liituma inspiratsiooniprogrammiga
„Jah, õpetajaks!”. Esmakordselt ellu kutsutud programmi eesmärk
on innustada ja toetada neid, kes tahavad teha karjääripööret ja
asuda või naaseda õpetajaametisse.
27. veebruaril algav programm koosneb neljast moodulist ja
vältab maikuuni. Programmi viiakse läbi üle Eesti. Toimuvad seminarid ning osalejad kohtuvad õpetajate ja koolijuhtidega ning
töövarjutavad neid, et saada aimdust õpetajatööst. Samuti valmistavad osalejad ette koolitunni ja viivad selle ka reaalselt läbi, et
proovida kätt õpetajaametis. Programmi jooksul valmib koostöös
juhendajaga personaalne tegevusplaan, kus kaardistatakse edasised
tegevused, mida õpetajaametisse tööle asumiseks on vaja astuda.
„Programmiga ootame liituma inimesi, kes on valmis karjääripöördeks ning soovivad asuda kas osalise või täiskoormusega
tööle õpetajana. Otsime motiveeritud inimesi, kes usuvad, et õpetajatel on meie ühiskonnas kanda üks tähtsamaid missioone – luua
homne ja veel parem Eesti,” lisas Aasa.
Programmiga oodatakse liituma töökogemuse ja magistrikraadiga inimesi (võib olla omandamisel), kes:
• on oma valdkonna spetsialistid ja kaaluvad õpetajaametit
järgmise karjäärivalikuna;
• on õpetajaks õppinud, ent pole õpetajana töötanud;
• on õpetajana töötanud, valinud teise karjääritee ning kaaluvad
nüüd taaskord õpetajaametisse naasmist.
Programmi kandideerimise tähtaeg on 9. veebruar.
Lisainfot programmi ja kandideerimisprotsessi kohta leiab Innove kodulehelt.
Lisainfo: SA Innove
Tel 5309 3111; opetaja@innove.ee

Raadio Martast sai taas Kaguraadio
Alates 17. novembrist 2019 opereerib Raadio Marta (MartaFM) Kaguraadio nime all. Enam ei tööta martafm.ee nimega
postkastid.
Pressiteateid ja uudiseid oodatakse aadressile uudised@kaguraadio.ee. Reklaamitellimused edastada reklaam@kaguraadio.ee.
Muude küsimuste korral info@kaguraadio.ee
Kaguraadiol on ka uus koduleht www.kaguraadio.ee
Kuulmiseni!

EV100 Vastse-Kuustes

Indrek Illuse foto
Laupäeval, 11. jaanuaril andis Vastse-Kuuste
naisteklubi Kolmapäev üle kingituse Eesti Vabariigi 100. aastapäevaks – Vastse-Kuuste koolitus- ja kogemusõppe ruumid. Vastav tunnusplaat
kinnitati ka kogukonnahoone, endise vallamaja
seinale. Plaadi andis üle programmi „EV100
igas külas“ Põlvamaa koordinaator Marge Trumsi ning selle paigaldasid kogukonnamaja seinale Põlva Vallavolikogu esimees, aastaid endist
Vastse-Kuuste valda juhtinud Lennart Liba ja
naisteklubi Kolmapäev esinaine Mall Kõpp. Mõlemad rõhutasid oma sõnavõtus Vastse-Kuuste
endise vallamaja tähendust kohaliku kogukonna
jaoks ning avaldasid rõõmu selle üle, et ajalooline maja ei jää ka Põlva vallas olles tühjaks, vaid
täitub elu ja tegevusega ning on saanud kohaks,
kuhu kõik on alati oodatud.
Tegelikult tegutseb kogukonnamajas kaks
mittetulundusühingut, kes on projektide toel
renoveerinud ja sisuga täitnud endise valla ajal
tühjana seisnud ruumid maja ühes tiivas. Teisel

korrusel tegutsev kultuuriselts Viruskundra on
oma remonditud käsitöötubadesse soetanud kangasteljed, õmblus- ja tikkimismasinad ning huvilised saavad seal käsitööd teha teisipäeva õhtuti
juba alates 2014. aasta lõpust.
Esimesel korrusel tegutseva naisteklubi Kolmapäev projektide abil on lagunenud ruumidest
saanud kaminaga koolitusruum ning õppeköök
koos kõrvalruumidega. Koolitusruum valmis
2018. aastal ning seal on juba toimunud erinevaid koolitusi, koosolekuid ja muid kokkusaamisi. Et ruum on hea akustikaga ja kaminas põlev
tuli muudab selle väga hubaseks, hakkasime seal
korraldama ka kaminakontserte.
Koolitus- ja kogemusõpperuume ning õppekööki on renoveeritud ja sisustatud etappide kaupa ning praegu oleme jõudnud viimase etapini
ehk õppeköögi sisustamiseni. Kevadeks saavad
paika nii köögimööbel kui õppeköögi jaoks vajalikud seadmed ning naisteklubi 25. sünnipäeval aprillikuus saame õppeköögis juba omavahel

REUMAÜHINGU

aruande-valimiskoosolek
toimub 20. veebruaril kell 11 Põlva Päevakeskuses.
Liikmetel kindlasti osaleda!

Mall Kõpp
naisteklubist Kolmapäev
Piltidel: kogukonnamaja
uute ruumide piduliku avamise järel toimus kohe ka
esimene käsitöö õpituba, kus
valmistati alanud rotiaasta
teemalisi helkurripatseid.
Indrek Illusa fotod

Eestimaa Looduse Fond ootab inimeste abi:
Suviste nahkhiirekolooniate kohta on meil vähe infot, aga selleks, et nahkhiirte olukorda paremini mõista, on vaja teada, kus asuvad eri liikide kolooniate varjepaigad. Eriti oodatakse teateid nahkhiirte poegimiskolooniate kohta hoonetes.
Kuidas kindlaks teha, kas kodu lähedal tegutseb nahkhiirte koloonia? Kui näete tegutsemas korraga juba mitut nahkhiirt, siis on
kindlasti soovitav sellest nahkhiireuurijatele teada anda. Ekspertidega saate kontakti nii Ekspertidega saate kontakti nii Eestimaa Looduse Fondi, Facebooki Nahkhiiresõbrad grupi kui ka Keskkonnaameti
kaudu.
Soovi korral annab lisainfot
ELFi nahkhiire-ekspert Lauri Lutsar
eposti lauri.lutsar@elfond.ee vahendusel või telefonil 551 7237.

Kas teadsid, et umbes 90% mürgistusi juhtub kodus? Ligi pooltel juhtudel pöördutakse Mürgistusteabekeskuse poole seoses alla
3 aastaste laste mürgistustega. Iga teine mürgistusinfoliinile 16662
tehtud kõne puudutab kemikaale ja iga kolmas ravimeid.
Energia 5
Mürgistusteabekeskuse uuelt veebilehelt www.16662.ee leiab
info nii erinevatest mürgistusainetest ja esmaabivõtetest kui ka
valdkonna koolitustest. Samuti leiab lehelt kasulikud näpunäited,
kuidas mürgistusi vältida ja kodu ohutuks muuta.
Mürgistusteabekeskuse infoliinile 16662 saab helistada ööpäevaringselt mistahes äsja juhtunud mürgistusjuhtumi või selle
kahtluse korral. Kõne on tavatariifiga ning anonüümne. Infoliinil
töötavad pikaajalise erakorralise meditsiini kogemusega spetsialistid, kes oskavad mürgistuse puhul leida kiiresti kõige sobivama
lahenduse.
Lisainfo: www.16662.ee

retsepte jagada ja koos kokata.
Eesti Vabariigile kingituse pidulikul üleandmisel põles
meie koolitusruumi kaminas
samuti tuli. Kaminatule valgel
toimunud väikesel kontserdil
laulis Põlva noor andekas artist
Linette Risttee ning lõõtsa ja
karmoškat mängis tema vanaema Maret Kallas, kes on naisteklubi liige selle asutamisest
tänaseni. Seejärel sai maitsta
sünnipäevatorti ning teha käsitööd kahes peatselt algava rotiaasta teemalises õpitoas, mida
juhendasid Sirli Puri ja Heli
Henn.
Rõõmuga anname teada, et
käsitöö tegemine meie ruumides jätkub ka edaspidi – alates
veebruarist on meie käsitöötuba avatud pühapäeviti kell 12–
16. Järjekordne kaminakontsert
toimub sõbrapäeva eelõhtul,
mil meile esineb tuntud muusik
Andre Maaker. Koolitusruumis
on peagi tulemas lauamängude
tutvustusõhtu ning kevadepoole on plaanis korraldada unetervise koolitus.
Naisteklubi
Kolmapäev
koolitus- ja kogemusõppe
ruumide renoveerimist ja sisustamist on toetanud LEADER-programm,
kohaliku
omaalgatuse programm, Põlva
vald ja Vastse-Kuuste vald.
Väga suure panuse on andnud
ka naisteklubi naised.

Põlva muutub järjest kaunimaks, vol 7
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Janika Usina fotod
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Põlva valla külavanemate tegemised
2019. aastal
Alates 2011. aastast tegutseb Põlva vallas Põlva valla külavanemate Selts. Allpool tahan anda väikse ülevaate, mis toimus seltsi
tegevuses 2019. aastal.
2.veebruaril 2019 said külavanemad kokku Lootvina külakeskuses. Seltsi 2018. aasta usaldusisik Anti Rüütli tegi seltsi eelmise
aasta tegevusest kokkuvõte, räägiti suvel toimuvast maapäevast,
valiti uus usaldusisik ning huvilised said nautida Lootvina saunamõnusid.
27. märtsil toimus Himmaste külakeskuses küla arengukava
koostamise koolitus, mille viis läbi Riina Kütt koolituskeskusest
Tungal. Teine osa toimus 27. aprillil Kiidjärve raamatukogus.
9.aprillil tutvustas Eesti Andmesidevõrk külavanematele projekti Internet Koju.
29. aprillil toimus Põlva kultuurikeskuse salongis ümarlaud,
kus osales 16 külavanemat ning 5 vallaametnikku. Valla poolt olid
esindatud vallavanem Georg Pelisaar, abivallavanem Martti Rõigas, kultuurispetsialist Eve Sokk, tervise- ja spordiedendusspetsialist Kadri Green ning arenduse peaspetsialist Kaire Kalk. Abivallavanem kõneles teede olukorrast, teehooldusest. Vallavanem
andis ülevaate ühinemisjärgsest vallast, juttu tuli uuest vallamajast, Euroopa maapiirkondade Harta kohtumisest. Eve Sokk rääkis
kultuuri-, spordi- ja mittetulundusliku tegevuse toetustest, Kadri
Green suvemängudest.
Aasta jooksul lisandus kolm uut külavanemat - 8. mail liitus
külavanematega Rosma külavanem Tõnu Lõbu, 23. mail valiti
Leevijõe külale külavanemaks Enn Kulp ning 17. oktoobril Peri
külavanemaks Innar Lutsar.
Uutele, värskelt valitud külavanematele anti 31. mail Põlva
päevade avamisel üle ametimärgid ja varem valitutele uued vapimärgid.
Projekti „Kaasav valitsemine ja külavanematel põhineva kogukondliku arengumudeli laiendamine Põlva vallas“ raames toimus
7.-9. juunil külavanemate õppereis Saaremaale. Käisime Saaremaa
vallavalitsuses, Kuressaare Edukontoris, Leedri külas, Angla tuulikumäel, Muhus jm.
Sügisene õppereis viis külavanemad 9.-13. oktoobril Gruu-

siasse, Kutaisi, Akhalkalaki ja Borjomi piirkonda. Mõlemal reisil
said külavanemad hea ülevaate, kuidas mujal külaelu arendatakse,
millised on suuremad probleemid ja mida huvitavat on korda saadetud.
Selle aasta esimene kohtumine – Põlva valla külavanemate
ümarlaud – toimus 8. jaanuaril 2020 Rasinal. Kohale oli tulnud
suurem enamus külavanematest (täpsemalt 25 külavanemat 29st),
lisaks esindajad vallavalitsusest. Arenduse peaspetsialist Kaire
Kalk rääkis külade arengukavadest, Märt Eskor andis ülevaate
valla 2020. a eelarvest. Selgitusi jagasid ning küsimustele vastasid ka vallavanem Georg Pelisaar ja kultuurispetsialist Eve Sokk.
Külalisesinejaks oli kutsutud MTÜ Veriora Tsunfti perenaine Signe, kes rääkis sotsiaalsest ettevõtlusest ning MTÜ Veriora Tsunfti
tegemistest. MTÜ Põlvamaa Kodukant esindaja Ahti Bleive tutvustas 2020. a pagulastega seonduvat projekti. Seejärel andis külavanemate seltsi 2019. a usaldusisik Ariana Eerits ülevaate seltsi tegevusest ning valiti 2020. aastaks uus usaldusisik. Ühisel häälel sai
selleks Karilatsi külavanem Maie Asur. Edu Maiele uues ametis!
Ariana Eerits
Orajõe külavanem

Ühingul Kagu-Eesti Lasterikkad oli hoogne aasta
Oktoobris 2019 saime Kagu-Eesti Lasterikaste Perede Ühingule uue vahva sõbra,
mustkunstnik Marko, kelle illusiooniderohket kogupereshowd said ka meie ühingu
pered oktoobri lõpus Vana-Koiola rahvamajas näha. Sõprusest kasvas veel üks põnev
koostöö, mille käigus meie ühingu juhatuse
liikmed koos mustkunstnik Markoga tuuritasid 5. detsembril Kanepis ja Räpinas.
Korraldasime kaks põnevat showd Kanepi
Gümnaasiumis ja Räpina Ühisgümnaasiumis. Aitäh meid vastu võtmast! Aitäh, meie
uus sõber Marko!
Novembris algas meie ühingul meeldiv
koostöö Põlva Toidupangaga. Oma abistava
käe saime ulatada osaledes vabatahtlikena
Toidupanga talvistel toidukogumispäevadel
Põlva Maksimarketis, et aidata koguda toitu
puudust kannatavatele peredele. Aitäh Rait,
Enely ja Maiken vabatahtliku töö eest toidupanka abistades!
17. novembril oli meie ühingu peredel
võimalus osa võtta portselanimaalingu õpitoast Uue-Antsla rahvamajas Kati Velneri
juhendamisel. Õpitoast osa võtnud pered
veetsid koos loomingulise pühapäeva. Valmisid kaunid nõud ja serviisid nii oma pere
toidulauale kui ka vanavanematele kingituseks! Aitäh Kati meid Uue-Antsla rahvamajas vastu võtmast ning juhendamast!
2019. aasta oktoobrikuu lõpust alates oleme Kagu-Eesti Lasterikaste Perede
Ühinguga Eesti Lasterikaste Perede Liidu
kandidaatliikmed. Sammume aga vapralt
edasi!
Mitmeid viirushaiguseid trotsides kogunesime 22. novembril ühingu peredega Tilsi
Põhikooli saalis, kus toimus aktiivne mänguõhtu ja tunnustasime ka meie armsaid
isasid. Aitäh, Rait, et organiseerisid toredaid
mänge ja tegevusi - salatimäng, lennuvõistlus, topsimängud, pusled ja palju osavust
nõudev palli-rätiku mäng. Aitäh toetajatele
ja Tilsi Põhikoolile, et saime teie saalis lustida. Nalja ja naerukilkeid jagus kuhjaga oli vahva õhtu!
13. detsembril toimus aga Kagu-Eesti
Lasterikaste Perede Ühingu esimene ühine
jõulupidu Mooste Jõulumaal. Ühingu pe-

Vasakult ühingu
Kagu-Eesti
Lasterikkad
juhatuse liige
Maiken Kutsar,
mustkunstnik Marko
ja ühingu esinaine
Bibi Perlov.
Foto erakogust
red said osa jõulutoitude- ja jõulumängude
tubadest, joonistada jõuluvana postkontoris ning vaadata jõuluetendust Veskiteatris.
Jõuluvanal oli igale ühingu perele kaasas ka
pakike, mille toreda luuletuse, laulukese või
mõne muu esinemisnumbriga pere omale
lunastada sai. Õhtu lõppes ühise koosviibimisega, heade toetajate abiga oli kaetud
jõulunäksilaud ning lapsed ja vanemad said
omavahel taas tuttavamaks. Aitäh võõrustajatele, aitäh toetajatele, aitäh abilistele, aitäh
peredele, aitäh Annikale piltide eest! Meie
ühingu esimesed jõulud olid imelised jõulud!
30. detsembril 2019 saime me ühinguna
juba poole aastaseks! Aitäh toetajatele, motiveerijatele, kaasamõtlejatele ja meie ühin-

gu liikmesperedele! 30. juunil 2020 saame
rõõmuga tähistada ühingu 1. sünnipäeva!
2020. aasta algab meil 15. jaanuaril toimuva üldkoosolekuga ning jaanuarikuu lõpus läheme ühiselt talvisele matkale.
Hea lasterikas pere Põlvamaal (või ka
Põlvamaa lähiümbruses), meil on suur rõõm
uute liikmesperede üle! Oled oodatud oma
perega meie ühinguga liituma! Võta meiega julgelt ühendust: kagueestilasterikkad@
gmail.com, 5809 9910.
Hoiame üheskoos oma tõelist rikkust!
Bibi Perlov
MTÜ Kagu-Eesti Lasterikkad juhatuse
esinaine

ÜLESKUTSE:
31. Põlva Päevad ootavad
kaasalööjaid, värskeid ideid ja
koostööpartnereid!
31. Põlva Päevad toimuvad
sel aastal 28. – 31. maini.
Programmis on hulgaliselt
kultuuri- ja spordiüritusi, lasteüritusi, kontserte ja näitusi.
Mitmed sündmused on selgi
aastal traditsioonilised, samas
on teretulnud ka uued, värsked
ideed, eriilmelised ettevõtmised ja põnevad esmakordsed
sündmused! Kutsume kõiki
aktiivseid ja ettevõtlikke panustama Põlva Päevade programmi,
ürituse parimal moel õnnestumisse ning häid toetajaid ja koostööpartnereid väärt ideede elluviimisse.
OOTAME:
• Uusi sõpru ja osavõtjaid, värskeid ideid ja põnevaid eriilmelisi
ettevõtmisi.
• Häid toetajaid ja koostööpartnereid, kes oleksid valmis omaltpoolt kaasa aitama oodatud linnapäevade sündmuste toimumisele
ja õnnestumisele.
Huvi korral palun võta ühendust:
Tauno Prangel, Põlva Päevade koordinaator
tel: +372 51 79 070 e-mail: tauno.prangel@kultuurikeskus.ee

Rasina külaelu
Rasina külas toimus 20. detsembril traditsiooniline jõulupidu.
Kavas olid erinevad etteasted, esinesid Maarja tantsuklubi tantsijad Reno Olle juhendamisel, rahvast lõbustas showtantsugrupp
Nõtked ja Karvased ning tantsuks mängis Leevaku bänd. Pidu vedas suurepärane õhtujuht Kaido Kaha.
Aitäh kõigile, kes peo toimumise juures abiks olid ning erineval kujul panustasid, et meil oleks tore ja meeldejääv õhtu. Suured
tänusõnad teile, tublid ettevõtjad ja aktiivsed kogukonnaliikmed:
Ain Tiirik OÜ Tervikust, Rasina ja Kauksi jahimehed, Ahja Pubi
kollektiiv, Sulev Solnik, Mati Lillo, Uuno Looga, Rasina käsitöönaised väsimatu Õie Toova juhendamisel ning samuti tubli käsitööline Kersti Habo. Erilised tänud meie toimekatele Lili Lokule
ja Kadi Koosapojale, kelle panuseta ei möödu mitte ükski Rasina
küla üritus ning kes ka sel korral hoolitsesid, et lauad oleksid heaparemaga kaetud.
Loomulikult tänan ka teid, head peol osalejad, et meiega koos
lõbusa õhtu veetsite ning seeläbi peo edukasse toimumisse oma
panuse andsite!
Ka sel aastal jätkame Rasinal juba traditsiooniks saanud üritustega. 24. veebruaril ootame teid külaplatsil hommikusele lipuheiskamisele ning Vabariigi aastapäeva tähistamisele ning 20. juunil
toimub Rasina küla kodukandi päev koos Rasina kooli vilistlaste
kokkutuleku ning õhtuse jaanitulega.
Tegusat aastat!
Aare Veetsmann
SA Põlvamaa Arenduskeskus võtab tööle

KAGU-EESTI
KAUGTÖÖKESKUSTE
PROJEKTIJUHI
Projektijuhi töö sisuks on luua Kagu-Eesti kaugtöökeskuste võrgustik
eesmärgiga suurendada Põlva, Võru, Valga maakonnas töötamise ja
ettevõtlusega tegelemise võimalusi, edendada kaugtööalast
teadlikkust ning kujundada Kagu-Eesti kui kaugtööparadiisi tuntust.
Ootame Sind kandideerima kui:
oled Lõuna-Eestist pärit või siinse elu-oluga tuttav;
Sulle meeldib inimestega suhelda ja ehitada usaldust (oskad tuua
erinevad osapooled ühise laua taha, delegeerida ja motiveerida);
Sa näed suurt pilti, kuid vajadusel armastad lihvida detaile;
usud tuleviku töökohtade edukusse;
näed koostöös parimat tegutsemisvormi;
valdad väga heal tasemel inglise keelt;
Sul on soov ja võimalus reisida (sh õhtusel ajal või nädalavahetustel);
oskad turundada või oled valmis seda õppima;
Sa ei karda tegeleda praktiliste pisiasjadega ega kohtuda mõjukate
inimestega;
Sul on tahe arendada uudset võrgustikku ja protsessis ise areneda.
Kandideerimiseks saada CV ja kirjelda (vabalt valitud vormis) Kagu-Eesti
kaugtöökeskuste projektijuhiks saamise motivatsiooni hiljemalt
06.02.2020 aadressil kuldar.leis@arenduskeskused.ee
Lisainfo: Kuldar Leis, tel. 504 8123
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Rasina „Ilutegijad“
Väikeses Rasina külas on alati käsitööd armastatud. Kuna Rasinal polegi peale raamatukogu ja külakeskuse enam kohta, kus omavahel kokku saada, on meie käsitööring kõigile huvilistele avatud.
Ringi tegevuse eesmärgiks ongi käsitöö traditsioonide jätkamine,
noortes huvi äratamine käsitöö vastu.
Rasina käsitööring alustas tööd juba väga ammu, kui eestvedajaks ja juhendajaks oli endine õpetaja Endla Madisson. Tema mantlipärijaks sai ja on praegugi Õie Toova, kelle juhendamisel jätkas
ring tööd 2. novembril aastal 2005 ja sai nimeks „Ilutegijad“. Ringis
osalesid ka õpilased, keda oli algul 6 ja täiskasvanuid 18. Alustasime
soki kudumisest, heegeldasime, tegime tutvust lapitehnikaga. Aastal 2006 kinkis meie kõige vanem nobenäpp Endla Havakats meile
kangasteljed ja kohe alustasime vaipade kudumisega. Oleme omavalmistatud kaltsuvaipu ja käsitööd ka edukalt laatadel müünud ja
korraldanud käsitöönäitusi. 2018. aastal saime Leader projekti kaudu
Rasinale uued kangasteljed ja uue õmblusmasina. Uuel aastal alustame kangakudumisõpetusega algajatele. Plaanis on lisaks kaltsuvaipadele ka kirivööde valmistamine.
Meil on olnud väga tublid juhendajad: Rasina kooli endised vilistlased Hille Kala õpetas kinkekarpide valmistamist, viltimist ja
Annika Pentsa käe all valmisid seebid, küünlad. Peale nende on meil
olnud tublid juhendajad Astrid Allese, Elle Parisalu, Svea Soomets
– igaühel oli meile midagi põnevat ja uut õpetada. Kõik juhendajad
on seda tööd teinud tasuta ja materjalidki on nende poolt. Ringi hinge Õie Toova eestvedamisel valmis Eesti 100. sünnipäevaks uhke
lapitehnikas seinavaip, millel Rasina kodukandi tuntumad paigad.
Vaip ehib meie külakeskuse seina. Sel suvel tuli meie ringi uus noor
inimene Kersti Habo, kellel on palju oskusi käsitöö alal, heegeldame
lastele kaisuloomi, õmbleme kaelussalle ja mütse lastele ning täiskasvanutele.
Praegu on meie ringis 15 täiskasvanut ja 10 õpilast, õpilastega
tehakse käsitööd koolivaheaegadel. Koos käime kord kuus, vahel ka
kaks korda, nii kuidas sobib vahetustega tööl käijatele. Kõige noorem osaleja on 7 ja vanim 90-aastane.
Ühiselt külastame käsitöölaatasid, tutvume teiste käsitööringide
tööga, tähistame ringiliikmete sünnipäevi.
Edda Prükk
Rasina külaraamatukogu juht
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Mis saab vanadest teksadest?

Alates 2019. aasta novembrikuust on teisipäeviti Põlva Avatud
Noortekeskuses kuulda õmblusmasina surinat ning kääridega ja
lõikuritega toimetamist. Oma aja ära elanud teksadest valmistatakse poekotte.
On juhtunud, et päris esimest korda istutakse õmblusmasina
taha ja kangalõikurit pole seni käes hoitudki. Ja uskuge, kui esimene kott valmis, saavad kingituse juba ka ema, isa, sõber või siis
hoopis õpetaja. Teksa-taaskasutuse ja noortega tegelevad Veronika
Grigorjev ning Annika Ladva.
Viimase kümnendi jooksul on riiete tarbimine kahekordistunud
ja moetööstus koormab tohutult loodust. Kui hoolid ja soovid kilekotid vahetada ägeda teksakoti vastu, siis tule Põlva noortekeskusesse ja õpi selle tegemist.
Igal teisipäeval tegutseb kaks gruppi: 16.00 – 18.00 ja 18.00 –
20.00. Oodatud on ka täiskasvanud! Kui aga kodus on teksariideid,
mida enam ei kasuta, siis võib lahkesti need noortekasse tuua!
Janika Usin
abivallavanem

Himmastes võideldi õppimisega infarkti vastu
Tahtsin väga selle artikli pealkirjaks panna midagi veel pilkupüüdvamat ja löövamat. Teate ju küll, kuidas tänapäeval lugejate tähelepanu võidetakse. „Koer hammustas inimest!“ – noh, üsna tavapärane. „Inimene pures koera!“ – juba hoopis midagi muud! See on
klassikaline näide, mida ikka meedia-alastel koolitustel esile tuuakse, iseloomustamaks uudiseid, mis pälvivad inimeste tähelepanu ja
mis mitte. Selle kirjatüki teema aga väärib tähelepanu!
Mis tegelikult toimus?
Vahetult enne jõule Himmaste raamatukogus lõppenud Õppimisoskuste koolituse viimasel päeval üks õppija ütles nii: „Kui ma kuulsin koolituse esimesel päeval, et meil tuleb sellel koolitusel teistele
midagi õpetada, pidin ma infarkti saama, aga nüüd seda meistriklassi läbi viies ei ole selles midagi imelikku ega hirmutavat“. Temaga
nõustusid ka kõik teised kaheksa vaprat teadmisjanulist täiskasvanut.
Seega siis aitas õppimine rahulikult vastu võtta ja mängeldes seljatada väljakutse, mis ligikaudu kaks kuud varem tundus mõeldamatu.
Õppimine teeb imet. See, mis algul tundub võimatu, muutub tänu
õppimisele võimalikuks. Õppimata ei hakka väikelaps rääkima ega
kõndima. Õppimata ei suuda murdeealine vaigistada oma tormilisi
emotsioone. Õppimata ei pruugi täiskasvanutel olla oskusi ega enesekindlust, et oma elus ohjad haarata. Õppimata on raske hakkama
saada üha kiirenevas tempos tehnologiseeruvas maailmas. Just selle
ime kogemisele, et inimene on võimeline kogu oma elu jooksul õppimise kaudu muutuma, me Õppimisoskuste koolitusel peamise rõhu
panemegi.
Koolitus on märksa suurema mahuga, kui enamik samalaadsetest
täiskasvanutele suunatud õpisündmustest. Ühte koolitusse mahub
lausa kaheksa kohtumist. See on väga hea, sest õppimise mõju suurendamine vajab aega ja korduvust. Peamised koolitusel käsitletavad
teemad on: kuidas tõhusamalt õppida, mis seda segab ja mis soodustab, kuidas aju töötab, kuidas edukalt esineda ja oma hirme ületada, kuidas seada ja saavutada eesmärke. Kogu ainest käsitleme läbi
praktiliste harjutuste, ülesannete, eneseanalüüside, mida vaheldame
vestluse ja illustreeritud miniloengutega. Lisaks käime ka ekskursioonil ja viime läbi meistriklasside päeva, kus iga osaleja saab ise
teistele midagi õpetada.
Õppimisoskuste koolitused on suunatud elukestvad õppes vähem osalenud täiskasvanutele. Need on osaks projektist „Õppimine
on eluviis“, mida koordineerib õppekeskus Vestifex ja milles koolituskeskus Tungal on koostööpartneriks. Koolituste toimumist toetab
Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik ning need on osalejatele tasuta.
Himmastes toimunud koolitus oli juba neljas omasuguste seas. Kolm
varasemat koolitust viisime läbi teistes Lõuna-Eesti maakondades.
Seni on kõik koolitused õppijatele väga meeldinud. Samas on
olnud iga koolitus natuke isemoodi, sest seda koolitust ei loo mitte ainult koolitaja, vaid suur roll on ka õppijatel endil. Kuna kõik
toimub koostöös, siis kujuneb koolituse tulemusena õppijatest üksmeelne meeskond, kellest viimasel päeval lahku minna on isegi natuke raske.
Himmaste õppijad tõid oma tagasisides välja, et neile meeldisid
väga huvitavad teemad ja kaasavad koolitusmeetodid. Samuti tõid

Koolitusel osalejate õppimissoovide päike. Foto R. Kütt
osalejad tunnustamisväärsena esile mugava, positiivse, asjaliku ja
turvalise õpikeskkonna ning rahulikkuse ja üksmeele. Kõigile meeldis, et nad said uusi teadmisi ja oskusi ning õppisid ennast paremini
tundma.
„Ma tunnen, et tahan jälle õppida!“ – see oli lause, mis koolituse
lõpus kõlama jäi ning sellise hoiaku ja motivatsiooniga inimene suudab paljutki sellist, mis talle seni tabamatuna võis tunduda.
Kas siis õppimine tegelikult ka aitab infarkti vastu?
Lõpetuseks tulen veelkord infarkti ja õppimise seose juurde tagasi. Jah, tõesti, ka erinevad teadusuuringud näitavad, et õppimine
aitab infarkti vastu. Nii näiteks vähendab kolm aastat õpinguid kraadiõppes südamehaigustesse haigestumise riski kuni 30%. Selle tegi

kindlaks Võrumaa juurtega rahvatervise arst Taavi Tillmann oma
doktoritöös. Kuid positiivset mõju näitavaid uuringuid elukestva õppimise ja üldise heaolu vahel on palju ning just nendele tuginevalt
täiskasvanutele tasuta õppimist võimaldataksegi.
Seetõttu on hea meel tõdeda, et 2020. aasta jooksul avaneb Põlvamaa täiskasvanute veelkord võimalus osaleda Õppimisoskuste
koolitusel. Plaanime alustada aprillis ja anname sellest kindlasti ka
valla lehes kuulutuse kaudu teada. Registreeru julgelt, koge õppimise imet ning loo muuhulgas alus ka parematele tervisenäitajatele.
Riina Kütt
Koolituskeskus Tungal omanik ja koolitaja
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Projektikohtumine viis Põlva Gümnaasiumi
õpilased Sitsiiliasse

Detsembris toimus Põlva Gümnaasiumi Erasmus+ projekti “Ausgewähltes Virtuelles Europa” järjekordne kohtumisnädal, sedakorda
oli kohtumispaik Taormina Sitsiilias.
Põlva Gümnaasiumi esindasid Maarja-Lill Mahlakas, Kris-Ly
Kannik, Taavi Ilves, Isabel Brigita Rebane, Lemme Liin. Õpilasi juhendasid-saatsid saksa keele õpetaja Aimi ja juhiabi Epp.
Projektikohtumise teemaks oli turism. Just teema tegigi meie
projektinädala väga eriliseks: kõikidel päevadel püüdis pilku Etna
vulkaan (saabumisel bussiga Taorminasse sõites “turtsus” vulkaanist
ka tuleleeke ja -sädemeid!). Lisaks Catania ja Taormina vaatamisväärsustega tutvumisele külastasime kahte hotelli ja maaelu-turismitalu S. Margherita Sitsiilias.
Rahvusvahelistele õpilasgruppidele olid igaks külaskäiguks jagatud ülesanded, mille põhjal valmisid erinevatel turismiga seotud
teemadel kokkuvõtted-esitlused. Kahel koolipäeval toimusidki pidulik avamine, iga maa õpilaste esituses oma koolide tutvustused ja
esitlused iga osalejariigi ja kodulinna turismi kohta, töötoad, õpetajate töökoosolekud ja elamusterohke lõpuüritus. Osalejate võõrkeelte oskused olid väga erinevad, mistõttu olid esitlused nii saksa kui
inglise keeles ja sekka ka itaaliakeelseid sõnu.
Aga ettevõtmisi saatis algusest lõpuni itaallaste lõbus laul ja
tants. Avaüritusel tantsisid kõik itaalia lõbusat tantsu kaasa, ka koolis
õppivad puuetega õpilased.
Tänu suurepärastele Erasmus+ projektidele on õpilastel võimalus
peredes elades näha-tunda omal nahal kultuuride erinevust. Erinevate kultuuridega tutvumine on ka meie projekti üks osa. Eks meie ja
itaalialiku elustiili vahel on päris suuri erinevusi, mis jäävad meid
kummitama veel kauaks ajaks. Lummama jäävad itaallaste toitude
valmistamise ja pakkumise kultuur, mis kätkeb endas sajandite pärandit.
Õpilaste muljed
Mulle meeldis väga ööbimine ja majutus peredes, sest seeläbi
oli võimalik näha teist kultuuri nii nagu turismireisil olles kindlasti
näha ei oleks saanud. Projektis osales ka inimesi, kelle emakeeleks
oli saksa keel või kelle peres räägitakse saksa keelt. Nii oli väga hea
enda saksa keelt praktiseerida nendega rääkides või neid kuulates.
Sain ka palju uusi sõpru ja mul on võimalik ka edaspidi palju saksa
või siis inglise keeles rääkida nendega. Nägime palju Sitsiiliat, toredaid inimesi ja saime maitsta huvitavaid toite.
Negatiivsemaks pooleks oli see, et plaan muutus pidevalt ja tihti
juhtus, et itaallastest võõrustajad ei edastanud õiget infot. (Lille)
Mulle meeldis väga, et oli nii palju õpilasi erinevatest riikidest.
See tegi selle projekti väga eriliseks. Meeldis, et iga päev oli eriline.

Saime külastada erinevaid kohti ja räägiti nii saksa kui ka inglise
keeles, mis oli huvitav. Meeldis, et olid rahvusvahelised grupid, sest
tänu sellele sai arendada oma keelelisi oskusi ning pärast seda olid
ettekanne. Vahva oli, et saime ööbida peredes. Tänu sellele sain Itaalia kultuurist palju teada ja tunnetada omal nahal meie kultuuride
erinevust. Sain süüa palju erinevaid Itaalia toite, mis olid päris teistsugused Eesti omadest. Kahju oli sellest, et tihti jõudis info väga
hilja meieni, aga üldiselt oli kõik kokku väga hea kogemus. (Isabel
Brigita)
Väga meeldis perega koos ajaviitmine, seejuures sai õppida rohkem Itaalia kultuuri kohta. Samuti sain õpetada neile eesti keelt ja
jutustada meie kultuuri kohta. Töötubades sai praktiseerida keeli: nii
saksa, inglise kui hispaania keelt. Saime korralikult tutvuda Taormina ajalooga ja külastada vaatamisväärsusi. Sain juurde uusi sõpru ja
tutvusi, kellega hakkan suhtlema ka edaspidi. (Lemme)
Muljed olid head. Kõige parem oli host-perega aega veeta. Perega rääkimisel suuri takistusi ei tulnud. Laupäeva õhtul ja pühapäeval
sain hosti saatmisel linnaga tutvuda, aga samas tundus, et mind tutvustati hoopis linnale, kuna jäin oma pikkusega lühikeste itaallaste
seas silma. Järgnevatel päevadel sain koolis praktiseerida saksa, inglise ja natuke ka itaalia keelt. Toit ja inimesed olid teistsugused, aga
head. Sain külastada Taorminat, Milazzot ja Cataniat. Kõige rohkem
segas teadmatus, mis pidi ja kas pidi kuna juhtuma. Ise niimoodi
elada oleks imelik. (Taavi)
Minule õppereis Sitsiiliasse väga meeldis. See andis võimaluse
kohtuda paljude erinevate inimestega, näha imelist loodust, praktiseerida erinevaid keeli ja kogeda elu ehtsas Itaalia perekonnas. Mulle meeldis, et projekt toimus mitmete erinevate riikidega, see andis
võimaluse tutvuda omakorda erinevate kultuuridega ja saada tutvusi
erinevatest riikidest, kellest nüüdseks on saanud minu head sõbrad.
Sellised projektid on väga olulised, kuna see paneb end väljuma mugavustsoonist, nägema asju teise nurga alt ning ka väärtustama oma
kodumaad rohkem. (Kris-Ly)
Projektijuhtidel Aimil ja Epul on taas hing rahul ja rõõmus ja
uhke, et järjekordne projektikohtumine nii eriliste elamustega läbitud! Ja on palju elamusi-mälestusi, mida meenutada ja mille üle mõtiskleda. Kasvõi iga inimese väärtustamist, kuna õpetaja Fara tutvustas meile isiklikult kõiki oma õpilasi, sealhulgas ka teistest erinevaid.
Taaskasutust võis märgata kõikjal, näiteks olid väga paljudes raudteejaamades hoopis plastpudelitest jõulupuud ja -inglid; väärtustati
igat valmistatud toitu jne.
Epp Volkov, Aimi Jõesalu
Põlva Gümnaasium

Tilsi kooli jõulupidu kannab endas perekondlikke väärtusi
Tilsi koolis peetakse juba mitmendat
aastat jõulupidu veidi teistmoodi. Kutsetega. Hommikuste jõuluaskeldustega. Piduliku jõululauaga.
Koolis valmistame õpilasi ette eluks.
See tähendab, et sellest ei piisa, kui koolijütsile vaid päevast päeva tarkust pähe pannakse. Vahepeal tuleb end veidi treenida ka
teisel viisil. Meie mängime vahel läbi neid
situatsioone, mis kunagi tulevikus võiks ette
tulla. Väikeses kooliperes on seda lihtne
teha. Oleme ju nagu suur pere: kõik teavad
kõiki ja pole probleem, kui algklassiõpilane
peab suure üheksandiku kõrval tegutsema.
Niisiis oleme juba mitmendat aastat jaganud jõuluhommikul kõik peoeelsed askeldused õpilaste ja õpetajate vahel ära. On
rühm usinaid päkapikke, kes valmistavad
kuuseehteid ja riputavad need siis isetehtud
kuuse külge. (Jah, ka kuusk on meil juba
kolmandat aastat hoopis isemoodi. Päris
kuused las kasvavad metsas!)
Siis on selliseid päkapikke, kes toimetavad köögitoimkonnas ning valmistavad
salatit, kooki ja muud head-paremat, mida
õhtul pidulikule lauale panna. Meie pere
noorimad valmistavad lauale kaunistusi

ning katavad lauad. Siis on veel vaja lava
kaunistada ja saal ilusaks teha. Hommikupoole saavad ka tublid näitlejad-lauljad veel
korra läbi proovida, kas kõik on ikka päris
selge, et õhtusel peol kõik kenasti sujuks.
Pärastlõunaks ongi kõik valmis. Saal
on pidurüüs, uhked lauad ootavad külalisi,
kes kell 18.00 saabuvadki. Meie jõulupeost
saavad osa õpilased, lapsevanemad ja koolitöötajad, kuigi tahtjaid peost osa saada
oleks ehk veelgi. Lihtsalt oleme püüdnud
selle peoga tekitada koduse jõululauaga peo
tunde ja kahjuks kõik ei mahu ..
Igatahes oodati nagu eelmistelgi aastatel
pikisilmi õpilaste etteasteid. Kuna koolis on
palju tublisid näitlejaid, siis oli ka sel aastal
lausa 3 näitemängu. Lisaks muidugi laule.
Ja Tilsi kooli pidu ilma õpetajate etteasteta

on viimasel ajal mõeldamatu.
Etteastete vahel sai nautida isetehtud
sööki ning lauanaabritega mõnusasti juttu
ajada. Loomulikult tuli tublile Tilsi kooli
pererahvale külla ka jõuluvana, nii et lauluja tantsulusti jagus veel päris pikaks ajaks.
Loomulikult, nii nagu koduski, tuleb lõpuks peo järel ka koristada. Suuremad koristamise toimetused jäid meil ka sel aastal
järgmise päeva hommikusse ning ka neid
tegevusi tehti koostöiselt ja rõõmsal meelel.
Mõnikord küsitakse, et milleks seda
kõike. Saaks ju palju lihtsamalt ja nii nagu
tavaliselt. Saakski. Aga loodetavasti nii mõnigi asjaosalistest mõtleb külmadel pimedatel talveõhtutel soojusega ning uhkusega
tagasi sellele hubasele koosoldud õhtule,
enda kätega tehtud söögile, oma esinemisele. Ja võib-olla ehk nii mõnigi praegune
rüblik tahab siis samasugust vahvat õhtut
veeta ka kunagi aastakümneid hiljem oma
perega, isetehtud söögiga mõnusalt jutustades ja lauldes. Ja sellepärast seda kõike
vaja ongi, et see, mis silmale nähtamatu ja
tõeliselt tähtis, meie tulevasele põlvele edasi
kanduks ja sinna juurduks.
Liina Vagula

Johannese Kool Rosmal naudib uut
valgustustehnikat

Johannese Koolis Rosmal on sellest aastast võimalik nautida
etendusi ja teisi üritusi tuttuue valgustustehnika poolt loodud võimaluste abil.
Kaheksanda klassi õpilase eestvõtmisel kirjutati projekt Kohaliku Omaalgatuse Programmi, et saada koolile ammu unistuseks olnud
korralik valgustustehnika. Uudis, et projekt on rahastuse saanud tegi
rõõmsaks nii õpilased kui õpetajad. See tähendab, et edaspidi on traditsioonilisel Miikaelietendusel (septembris) võimalus kogu kohalikul kogukonnal, aasta kõige pimedamal ajal, nautida senisest veelgi
võimsamat valgusmängu. Samuti saab valgustust kasutada draamaõpetuses sündivatel etendustel ja ka mudel üritustel.
Valgustustehnika on kohal ja valmis kasutamiseks, nii et kohtume järgmisel etendusel!
Liisa Maasik
MTÜ Rosma Haridusselts

Üle-Eestiline TORE konverents
toimub Põlvas
Selle aasta MTÜ Noorteühing TORE aastakonverents toimub
7.–8. veebruaril Põlva Gümnaasiumis. Põlvasse on oodata rohkem kui 100 noort üle Eesti. Kahepäevase konverentsi raames toimub ka noorteühingu XX üldkoosolek, kus noored õpivad, kuidas
üks MTÜ toimib ja saavad ülevaate sellest, mida on aasta jooksul
erinavetes Eesti TORE koolides ja noortekesustes tehtud.
Aasta 2020 konverentsi
alapealkiri on „Kogemuste
vikerkaar“, mis võimaldab
noortel töötubade ja loengute kaudu mitteformaalselt õppida ning arendada
koostööoskusi.
Põlva Gümnaasiumi
korraldusmeeskond koos
vabatahtlike ja abilistega
annavad oma parima, et
üritus õnnestuks. Soovid
meid aidata? Võta ühendust tore@pg.edu.ee.
Põlva Gümnaasiumi
TORE korraldusmeeskond
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8 Koolides

Mõisakool laienes valitsejamajja
Et kõik ausalt ära rääkida, tuleb alustada kooliaasta avaaktuse
päevast 2. septembril.
Mooste mõisakooli peret tulid pärast aktust tervitama härra
vallavanem ja finantsosakonna juhataja.
Koolimajas jalutades ning õpperuume vaadates püüdsime
üheskoos teha plaane, et mida oleks lähiajal remontida või arendada vaja. Keldrikorrusel olevat tillukest õppekööki vaadates ütlesin,
et selle piiratud võimalustega tillukese ruumi remontimise asemel
sooviksime tegelikult hoopis uut ruumi.
Sel hetkel me koolimajas ise lahendust näha ei osanud, sest
olime kooliperega koos juba erinevatele võimalustele püüdnud
mõelda ja ikka jäime mõisamaja uhkete, aga siiski mitte algselt
õppetööks mõeldud ruumide suuruse ja paigutuse juures hätta.
Mulle avaldab siiani muljet meie vallajuhtide konstruktiivsus
lahenduste leidmisel, sest Märt Eskori öeldud lausest: „MoKs vabastab valitsejamaja ruumid septembri lõpus“, hakkas mõte idanema ja julgesime mõelda ning unistada ka suurest mõisa peamajast
väljapoole.
Erinevate osapooltega läbi rääkides ning nõu ja toetust saades
valla haridusosakonnast, abivallavanematelt ning kooli hoolekogult, kujuneski olukord selliseks, et novembris sõlmisime Sihtasutus Mooste Mõisaga rendilepingu ja hakkasime jõudumööda ruume korrastama ning õppetööks valmis sättima.
Saime enda kasutusse neli klassiruumi valitsejamaja põhikorruse vasakus tiivas, kus saame õppetööd läbi viia ning lisaks õppeköögi, kus on piisavalt ruumi ja võimalik kaasaegsete võimaluste
kohaselt toitu valmistada ning serveerida.
Kui ruumide värskendamiseks tehtud lagede ja seinte värvimise tööd detsembris tehtud said, siis jaanuari koolivaheajal tegid
mõisakooli õpetajad ära väga suure töö maja akende, uste ja sanitaarruumide pesemise, majaümbruse korrastamise ning mööbli ja
õppevahendite paika sättimise näol.
Kohe teise poolaasta alguses, 6. jaanuaril saimegi õpilasi tervitada uutes ruumides, mida aitasid mööbliga sisustada head naabrid Põlva Koolist ning Ahja Koolist.
Õpilastele ja valitsejamajas õppetööd läbi viivatele õpetajatele
meeldib uutes ruumides väga.
Ruumi, valgust, soojust, head pirukalõhna ning asjalikku töömeeleolu on selles majas igapäevaselt.

Üle õue suure ja väikese maja vahet käimine pole kellegi jaoks
kontimurdev, sest oleme tervist edendav kool ning õpilased on harjunud liikuma.
Oleme ju tegelikult ka senini viinud õppetööd läbi mujal kui
vaid mõisa peamajas. Muusikaklass ning üks algklassidest asuvad
Rahvamuusika Kooliga samas majas. Kehaline kasvatus ja rahvatantsu tunnid toimuvad kultuurimaja saalides ning tehnoloogiaõpetuse tundideks kasutame restauraatorite koja ruume.
Seega, mõisakooli jaoks on vägagi sobilik Aafrika vanasõna et kasvatada last, on vaja tervet küla.
Õppetöö toimub siis tegelikult Moostes igapäevaselt lausa
viies erinevas hoones ja ka nende ümber ning väga paljude inimeste toetusel.
Täname südamest oma hakkajaid ja toetavaid lapsevanemaid,
mõisa erinevate kodade ja ettevõtete inimesi. Meil toimub teiega
igapäevaselt väga hea ja arendav koostöö.
Ka suurest Põlva vallast on saanud meile toetav suur vend, kelle abile ja toele saame loota. Sest kui torm meie koolimaja elektri
ja veeta jättis, siis pakuti meile külalislahkelt asenduspinda koos
toidu ja rõõmsameelse seltskonnaga. Kui vajasime kiiresti mööblit, siis leidus lahkeid aitajaid. Kui meie enda teadusklass alles
kogub jõudu ja katsevahendeid, siis saame oma õpilastega minna
Põlva Kooli uurimislaborisse katsetama, saame spordikooli ujulat
ja uut staadioni kasutada. Nimekirja võiks veel jätkata, aga mitte
see pole kõige olulisem. Väga hea on tunda, et oleme maakoolina
toetatud kohaliku kogukonna ja omavalitsuse poolt.
Ise tunneme ja teame, et Mooste Mõisakool oma 104 õpilase
ja 26 töötajaga on tugev ja arenev kogukonnakool, kus „koolipere“
suurust on raske määrata, sest väga palju inimesi panustavad igapäevaselt õpilaste ja kooli arengusse.
Ühiselt jaksamise ja tegemise tunne saadab meid igapäevaselt.
Suur südamlik aitäh teile, sõbrad!
Ave Kikas
Mooste Mõisakooli direktor
Autori fotodel:
ülemisel uus kunstiklass, keskmisel arvutiklass ja alumisel
fotol valitsejamaja välisvaade.

Miinustest saab plussi ehk mõtteid Uus aasta - uus mina!
Sass Henno loengult
Kauksi kooli õpilaste uusaastalubadused
Tuleb tunnistada, et mu kodune töö oli
tehtud umbes viiele miinusele, kui sõitsin
koos meie kooli 6.-9. klassi õpilaste ning
õpetajatega detsembrikuu alguses Mooste
Mõisakooli Sass Henno loengule. Kuklas
õrnad teadmistekillud, et tegemist on (noorte)kirjaniku, avaliku arvajaga, ning et film
“Mina olin siin” on tema samanimelise romaani põhjal valminud. Ajalistest raamidest
olin kursis, et külalisloeng kestab 3 tundi.
Mõelge vaid - 3 tundi, enim õpilasi 3. kooliastmest, korraga 3 kooli õpilased koos! Päris palju kolmesid alustuseks….
Kohapeal selgus (minu jaoks), et Sass
Henno näol ja teol on tegemist ka bändi
5MIINUST eksliikmega - see seletas ära ka
asjaolu, et tõesti pea terve 3. kooliaste oli
huviga in corpore kohal. Lisaks selgus ka, et
see ei ole mingi kirjanduskohtumine, sellest
tuleb kohtumine eluga. Kes tahab jaanalinnu kombel pea liiva alla pista, siis nüüd on
see hetk, kus lõpetada selle kirjutise lugemine.
See oli kohtumine Sass Henno eluga tema mõtted ja arvamused tema elus olnud
ja teda mõjutanud sündmustest alates väikelapseeast kuni tänaseni. Ta rääkis oma
vanematest, lasteaiast, koolist, oma kogemustest teismeeas ja noore täiskasvanuna,
ise lapsevanemana, nimetades sündmusi
ja inimesi, nii nagu need tema jaoks on olnud, otse ja ilustamata. Ma ei hakka neid
sõnu siin välja tooma, vaid kirjutan lihtsalt
kolm punkti … (siia võite fantaseerida väljendeid, mida avalik-õiguslik kanal kataks
tooniga “piiks”). Aga noored kuulasid, sest
teemad kõnetasid neid: suhted, peod, lubatu ja keelatu piirid. Sass Henno rääkis neile
kui inimestele kes teevad iga päev ja nädalavahetus valikuid, rääkis koolinoortele kui
tulevastele täiskasvanutele, isadele ja emadele. Kõneles ka asjadest, mida tavaliselt
vahendavad (noorsoo)politseinikud ning
veebikonstaablid.
Tundub, et umbisikulised “kusagil, kellegagi, millalgi” on vähem kõnekad ja mõjusad kui see, et inimene ise oma näo ja ni-

Sass Henno. Foto erakogust
mega jutustab sellest, mis temaga päriselt on
juhtunud ja mis järeldused ta sellest teinud
on. Mõistlik lapsevanem ja õpetaja - räägi
lastele ja noortele oma elust! See huvitab ja
kõnetab neid rohkem kui tihtilugu arvata oskame. Üks asi veel, millele mõelda - kas me
lubame eksida, või ootame lastelt ja noortelt
perfektsionismi igas olukorras ja igal pool?
Ning kas oleme õpetanud neid ütlema “ei”
ja sellele ka vajadusel kindlaks jääma?
Läks nii nagu Sass Henno oli lubanud:
3 tundi möödusid kiiremini kui saalisolijad
arvata oskasid. Loodan, et ta jõuab veel paljude noorteni ja tegelikult oleks hea, kui ta
räägiks ka lapsevanematele. Minu sees on
olnud juba pikka aega küsimus, et millal on
mingitest asjadest õige aeg lastele, noortele
rääkida? Kas pole mitte nii, et alguses tundub, et “vara veel” ja siis on korraga“juba
hilja”? Halloo! Millal on see vahepealne
hetk? Oleks päris hea kui see vahepealne
hetk ja Sass Henno loeng langeksid kokku.
Kel võimalik, minge kuulama!
Annely Tubin
Friedebert Tuglase nimelise Ahja Kooli
õpetaja

Aastanumbri vahetumisel heidetakse ikka tagasivaateline pilk möödunud aastale, mis läks korda, mida
oleksin saanud koolis veel paremini teha, mida tahan seetõttu uuel aastal muuta. Panime kirja meie, Kauksi
Põhikooli õpilaste uue aasta lubadused.
1. Hakkan korralikult õppima - alati saab ju paremini! Püüame õppida kõik oma võimetekohaselt! Meil on
koolis kõik tingimused, et hästi õppida.
2. Tunnis tegelen ainult õppetööga ning ei sega õpetajat ega kaasõpilasi!
3. Küsin abi - meie õpetajad aitavad alati!
4. Käin hoolsalt pikapäevarühmas - siis jääb mul kodus rohkem vaba aega, kui koolis ära õpin.
5. Piiran oma netikasutust - lubame, et vähemalt koolis ei istu ninapidi telefonis. Vahetundidel saame mängida vahvaid uusi lauamänge ja lauajalgpalli
6. Loen rohkem - iga raamatu lugemine annab mulle suurepärase kogemuse ning avardab silmaringi.
7. Inspiratsiooni pole kunagi liiga palju - meil oli möödunud aastal palju huvitavaid ettevõtmisi koolis, aga
püüame teha koolielu veelgi huvitavamaks!
8. Tegelen oma hobidega-hobidega tegelemine arendab mind ning muudab päeva huvitavamaks.
9. Austan ennast ning teisi – ei kiusa kedagi nii vaimselt ega füüsiliselt.
10. Väärtustan iga hetke - ei raiska oma aega lihtsalt laisklemisele!
11. Märkan abivajajat ning kiidan kaaslast ka väikese heateo eest!
12. Olen rõõmus - alati leidub igale probleemile ja murele lahendus.
13. Olen enese ja teistega aus - kui olen milleski eksinud - tunnistan oma viga!
14. Liigun rohkem värskes õhus - vahetundides liigun rohkem õues.
15. Toitun tervislikult - meie kokatädid pakuvad väga head toitu, oleme tänulikud ja püüame vähem näksida!
Maris Otsing
Kauksi Põhikooli õpilasomavalitsuse liige

Kauksi kooli õpilasomavalitsus. Foto erakogust

Põlva Teataja • Jaanuar 2020

Põlva
Keskraamatukogus
Põlva
• Tartu Ülikooli õppejõu Tiina Katteli ülevaade Leedu kultuurist ja kirjandusest 5.
veebruaril kell 10.30–14 raamatukogu saalis.
• Suurte paberlillede valmistamise õpituba
18. veebruaril kell 10–15 saalis. Juhendaja
Eda Volkov. Osavõtutasu 15 eurot (materjal). Eelregistreerimine 10. veebruarini tel
799 4321. Kohtade arv piiratud!
• Diginõu 26. veebruaril kell 15 lugemissaalis. Juhendaja Epp Volkov. Oodatud on
kõik huvilised, kel vaja head nõu arvuti või
nutitelefoni kasutamisel. Tasuta.
• Põlva Kunstikooli õpilase Kasper Lõivu
maalid 30. jaanuarist 29. veebruarini lugemissaalis.
• Raamatunäitus „Jaan Kross 100“ 27. jaanuarist 25. veebruarini näitusevitriinis.
Ahja (raamatukogu ja Tuglase muuseum)
• Lastehommik „Palun loe mulle“ 18.
veebruaril kell 10 raamatukogus. Saame
tuttavaks lugemiskoerte Leero (njuufaundland) ja Mõmmiga (Labradori retriiver).
Kuuleme lugemiskoerte tegemistest ja loeme ühiselt.
• Aili Tammela maalide
näitusmüük
„Eestimaa loodus“ 3. veebruarist 6. märtsini raamatukogus ja muuseumis. Pühendatud Eesti Vabariigi sünnipäevale.
• Käsitööringi Kullaketrajad kokkusaamine
21. ja 28. veebruaril kell 9–12 muuseumis.
Kavas erinevate lapitehnikate õppimine ja
pajakinnaste või toolikatte õmblemise alustamine. Juhendaja Malle Avarmaa.
• Käsitööringi Tegusad Totsid kokkusaamine 14. ja 21. veebruaril kell 13–15 raamatukogus. Kavas kangale maalimine. Juhendaja Kaire Luksepp.
Ootame käsitööringide ridadesse uusi liikmeid!
Himmaste
• Laste lugemispäev 5. ja 26. veebruaril kell
17.
• Laste joonistuspäev 12. ja 28. veebruaril
kell 17.
• Sõbrapäev lastele 14. veebruaril kell 17.
• Väärikate pärastlõuna 16. veebruaril kell
14. Muusikalist külakosti pakub duo Ene ja
Anne.
• Käsitööring Nobedad Näpud 3. ja 17.
veebruaril kell 18. Juhendaja Merike Verev.
• Linetants kolmapäeviti kell 19. Juhendaja
Imbi Aarna.
Kiidjärve
• Teisipäevak 11. veebruaril kell 14–15.
Eesti rahvajutu aasta veebruarikuu raamatu
tutvustus ja ühislugemine.
• Sõbrapäeva pidu 15. veebruaril kell 17
Seelikuküttidega. Pääse 2 eurot.
• Eesti Vabariigi 102. sünnipäeva tähistamine 24. veebruaril kell 10. Lipuheiskamine
ja näituse „Nutitelefoni eelkäijad“ (eksponaadid erakogudest) avamine.
Näitus on avatud 15. märtsini.
• Koolivaheaja lugemis- ja joonistamistund
lastele 26. ja 27. veebruaril kell 14–15.
Kiuma
• Kirjandusklubi Neljapäev kokkusaamine
neljapäeviti kell 11.
• Kirjanikule, füüsikule, filosoofile ja maalikunstnikule Madis Kõivule pühendatud
näitus 6. veebruarist 12. märtsini. Lisaks
raamatutele on väljas fotod erakogust ja
Eesti Draamateatri lavastusest „Põud ja
vihm Põlva kihelkonnan nelätõistkümnendämä aasta suvõl“. Teatrifotode autor
Heikki Leis.
Mooste
• Lugemisisu programm 5–10 aastastele lastele.

Peri
• Eesti rahva ennemuistsete juttude ettelugemine igal teisipäeval ja neljapäeval kell
15–16.
• Sõbrapäeva tähistamine 14. veebruaril
kell 15.
Rasina
• Käsitööring Ilutegijad 13. veebruaril kell
11. Juhendajad Õie Toova ja Kersti Habo.
Taevaskoja
• Käsitööring neljapäeviti kell 14.
• Udmurdi kunstniku Nikolai Bõkovi graafikanäitus „Inimene – lind“ 3.–28. veebruarini. Väljas on ka raamatud Udmurtia kohta.
Tilsi
• Ettelugemine lastele „Küünlakuujutud“
neljapäeviti (6., 13. , 20. ja 27. veebruaril)
kell 14.
• Mõistatuste päev lastele 25. veebruaril.
• Lauamängude päev lastele 26. veebruaril.
• Joonistuspäevad lastele sel kuul loetud
juttude ainetel 27. ja 28. veebruaril.
• Täiskasvanute kirjandusklubi „Mis uudist?“ 27. veebruaril kell 12.
• Udmurdi harrastuskunstniku Larissa Bõkova maalinäitus „Lillede aeg“ 20. jaanuarist 1. märtsini.
Vanaküla
• Infopäev „Väikelapse ohutus ja esmaabi“
26. jaanuaril kell 12. Külas on esmaabikoolitaja Ene Mattus.
• Suure-Jaani Kooli õpilase Ralf Grünbergi
fantaasiafiguuride näituse „Plastiliinimaailm“ avamine 2. veebruaril kell 13. Näitus
on avatud 31. märtsini.
Vastse-Kuuste
• Lugemisisu programm 5–10-aastastele
lastele.
• Kohtumisõhtu „Kuidas olla ellujääja?“
kirjaniku, inimsuhete ja iidsete saladuste
uurija Inga Raitariga 23. jaanuaril kell 19.
Soodushinnaga saadaval kirjastuse Legend
raamatud, sh hiljuti ilmunud „Raudne Dolly – laevahukus ei upu, sõjatules ei põle“.
See on raamat naisest, kes pääses Teise
maailmasõja ajal uppunud laatsaretlaevalt
Moero. Kohtumist toetab Eesti Kultuurkapitali Põlvamaa ekspertgrupp.
• Lugemis- ja nuputamistund lastele 12. ja
26. veebruaril kell 16.
• Sõbrapäeva kohtumine algklassiõpilastele
kirjanik Kristina Ruderiga 14. veebruaril
kell 9.50.
Võimalik osta soodushinnaga raamatuid ja
paluda autogrammi. Kohtumist toetab Eesti
Kultuurkapitali Põlvamaa ekspertgrupp.
• Sõbrapäevakohvik 14. veebruaril kell 15–
20. Üllatused!
• Teemaõhtu „Lõunast põhja ehk Eesti rännak läbi geoloogilise aja“ 20. veebruaril kell
19. Kõneleb geoloog, Tartu Ülikooli teadur,
Vastse-Kuuste Kooli vilistlane Kadri Sohar.
Juttu tuleb Eesti geoloogilisest ehitusest ja
arenguloost: miks ja kus on tekkinud lubjakivid, liivakivid, millised olid erinevate
ajastute keskkonnatingimused ning milline
oli ammuste aegade elustik siinsetel aladel.
Ülevaate saab ka meie maavaradest.
• Puutöömeister Meelis Kihulase mõtte- ja
käsitööõhtu 6. veebruaril kell 18. Meister
jagab oma kogemusi ja tutvustab erinevate
esemete kaudu traditsioonilise puukäsitöö
tehnikaid lähemalt. Osalejad saavad ka ise
vesta ja meisterdada.
• Meelis Kihulase traditsioonilise puukäsitöö õpituba noortele 20. veebruaril kell 11.
Eesti Vabariigi sünnipäevale pühendatud
Vastse-Kuuste ühisürituse raames.
• Meelis Kihulase puutöönäitus „Vaka all“
on avatud 28. veebruarini.
• Raamatunäitus „Suur eestlane. Jaan Kross
100“ 10.–28. veebruarini.
Ürituste kava täieneb,
palun jälgige www.raamat.polva.ee
ja www.kultuurikava.ee
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Peri raamatukogu võtab vastu
Rahvakultuuri Keskuse väljakutse
Rahvakultuuri Keskus on kuulutanud käesoleva aasta eesti rahvajuttude
aastaks. Selline algatus teeb rõõmu ja väärib toetust. Rahvajuttudel on maagiline mõju enda ja ümbritseva maailma tundmaõppimisel ja tunnetamisel,
suhete loomisel, eluraskuste ületamisel, otsuste tegemisel, enese üle muigamisel, tasakaalu leidmisel hea ja kurja vahel.
Vanem põlvkond mäletab kindlasti, kuidas sai hundile rebase vempude
pärast kaasa tuntud või kui hea tunne jäi hinge, kui Metsaisa või Külmataat
pahategijad vastutusele võttis ja õigluse jalule seadis või kuidas vaenelaps
kõiki hädasid ületades viimaks jõukale järjele sai ning seejuures ikka lahkeks
ja heasüdamlikuks jäi.
Rahvakultuuri Keskus on esitanud rahvajuttude aasta puhul 11x11 lugemise väljakutse. See tähendab seda, et keskus avaldab iga kuu 11. kuupäeval
ühe eesti rahvajuttude raamatu pealkirja. See kogumik jääb nn kuu raamatuks, mida lugeda-jutustada lasteaias, koolis, emakeeletunnis, raamatukogus
või pereringis.
Peri raamatukogu on otsustanud väljakutsega liituda.
Alates 21. jaanuarist programmi lõpuni pühendame igal teisipäeval ja neljapäeval ühe tunni (kell 15–16)
rahvajuttude ettelugemisele. Oodatud on kõik kuulajad vanusest, soost, ametist või ühiskondlikust positsioonist
sõltumata. Tule sellena, kes oled, tule kahtlemata ja kõhklemata!
Keskuse esimeseks väljahõigatud raamatuks on „Marjakobar ja teisi setu muinasjutte“.
Lastevanemad saavad olla ettevõtmisele toeks viisil, et suunavad lapsi nimetatud päevadel ja kellaajal ettelugemistunnist osa võtma. Veel parem on võimalusel tulla koos lapsega.
Keskus ootab lugemismuljete kohta ka igakuist tagasisidet. Kõigi kirjutajate vahel lähevad loosi kingitused,
mille on välja pannud Rahvakultuuri Keskus, Eesti Kirjandusmuuseum ja MTÜ Jutumaja.
Eesti üks tuntumaid jutuvestjaid Piret Päär on öelnud: „Laps, kellele on lapsepõlves jutustatud ja loetud, on
tänu sellele tugevam. Lood on nagu salaloitsud, mis kaitsevad.“
Margit Õkva
Peri raamatukoguhoidja

Head sõbrad vanuses 6–13!
Olete XV Nukitsa konkursi raames palutud valima kahe viimase aasta parimat lastekirjanikku ja raamatukunstnikku.
Valiku saate teha 100 raamatu hulgast. Hääletussedel on võimalik
täita kõikides valla raamatukogudes, jälgige raamatukogude lahtiolekuaegu! Hääletamine kestab 23. veebruarini. Oma hääle saab anda ka
elektrooniliselt Eesti Lastekirjanduse Keskuse ja Põlva Keskraamatukogu kodulehtedel – vastavalt www.elk.ee ja www.raamat.polva.ee. Teie
hääletussedel läheb arvesse siis, kui on kirjutatud vähemalt üks nimi
(kas kirjanik või kunstnik).
Teie hääled on oodatud!
Põlva Keskraamatukogu

Peril valmisid meistri juhendamisel tõnnivakad
Päev enne tõnisepäeva ehk 16. jaanuaril
toimus Peri raamatukogus tõnnivaka meisterdamise õpituba, mida juhendas möödunud aastal Jakob Hurda rahvakultuuri auhinnaga pärjatud Meelis Kihulane.
Traditsioonilisi käsitöövõtteid väärtustav puutöömeister rääkis osalejatele kui
oluline on, et inimene oskaks asjade valmistamisel kasutada ainult oma kahte kätt
ja kümmet sõrme. Elektrilised, moodsad
ja kiiresti asja valmis saavad tööriistad on
head abilised, aga kui tehnika mistahes põhjustel alt veab, võidavad need, kes tunnevad
sajandivanuseid töövõtteid. Pealegi rahustab selline nokitsemine närve, säilitab traditsiooni ja teeb lihtsalt osavaks.
Tõnnivakk valmis kahest poolkaares haavakoorest, mis õmmeldi kokku kuusejuurega. Vaka põhja aitas meister
välja voolida sanglepast. Põhi kinnitati kasepuust tikkudega, mis tuli igal vakameisterdajal ise valmis voolida. Õpitoas osales kaheksa last ja kolm täiskasvanut.
Eesti rahvapärimuses seostub tõnnivakk koduhaldjas Tõnniga ja sellele omistatakse kaitsemaagiline tähendus.
Pärimuse järgi võõrastele vakka ei näidatud. Üks tavalisemaid esemeid, mida tõnnivakas hoiti oli punane lõngakera.
Meie vakameisterdajad leidsid, et selles on päris hea hoida mobiiltelefoni. Tänud kõigile osalejatele!
Margit Õkva
Peri raamatukoguhoidja
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TULE MÕÕDA
OMA TERVIST
Põlva Tervisekeskuse
Südameapteegis
Uus 2, Põlva. Telefon 799 6193

11.02 D-vitamiini taseme mõõtmine

Mõõtmise hind veebruaris kliendikaardiga 5 €
(tavahind 13 €)

18.02 Tervisenäitajate mõõtmine
Mõõta saab vererõhku, kolesterooli, veresuhkrut
ja hemoglobiini.
Iga mõõtmise tavahind eraldi 3 €,
Südameapteegi kliendikaardiga 2 €, kõik koos 5 €.
Mõõtmistele on vajalik eelregistreerimine
telefoniteel või Südameapteegis kohapeal.

sudameapteek.ee

Sporditulemused
• Traditsiooniliselt osalesid Põlva Spordikooli noored käsipallurid
2020. aasta esimestel päevadel Läti suurimal noorte käsipalliturniiril Ludzas, mis toimus juba kuuendat korda. Sel korral osaleti
vanuserühmades poisid 2004 ja 2006. Mõlemad võistkonnad olid
võidukad ja naasesid koju võidukarikatega.
Noormeeste sünniaastaga 2004 ja nooremad kategoorias osales
kokku 11 võistkonda neljast riigist: Läti, Leedu, Venemaa ja Eesti.
Võistkonnad olid jagatud kolme alagruppi. Mängudes kohtadele 1.3. kohale võideti Moskva 1 (RUS) 23:17 ning mängiti tasavägises
mängus viiki korraldajate Ludza (LAT) võistkonnaga 24:24. Turniiril parem väravate vahe andis Põlva Spordikooli võistkonnale I
koha. Võistkonna parimaks mängijaks valiti Karl Markus Kannel.
Põlva Spordikooli 2004 võistkond mängis turniiril koosseisus: Teron Taal, Henry Jõesalu, Andero Viljus, Hendrik Kink, Andreas Paabut, Kevin Tühis, Joonas Vassiljev, Reio Kähr, Karl Markus Kannel,
Randel Matthias Lepp, Kevin Pütt. Noormeeste treener on Kalmer
Musting.
Põlva Spordikooli noorem võistkond osales turniiril vanuserühmas 2006, kus osales kokku 10 võistkonda. Noored käsipallurid
alistasid kõik oma vastased, millega tagati ka turniirivõit. Põlva
Spordikooli 2006 võistkond mängis koosseisus: Egert Land, Aron
Oberg, Rasmus Villako, Karl-Rasmus Suvi, Romet Viljus, Ardi
Hindrikson, Karlis Kalk, Jass Einassoo, Egon Jakko Sing, Samuel
Hakk, Henry Leek, Sven-Byron Mitt. Võistkonna treener on Rein
Suvi. Võistkonna parimaks mängijaks valiti Romet Viljus.
• Põlva Spordikooli kõige väiksemad käsipallurid osalesid Karupoeg
Puhh Miniliiga võistlussarja noormeeste hooaja kolmandal etapil
Viljandi Spordikeskuses vanuserühmades sünniaastaga 2009; 2010;
2011 ja hiljem sündinud noormeeste arvestuses. Kokku osales Viljandis erinevates vanuserühmades 28 noormeeste võistkonda. Pisikesed
käsipallurid saavutasid esikoha 2010 vanuserühmas, kolmanda koha
2009 vanuserühmas ning teise koha 2011 vanuserühmas.

Vanusrühmas 2009 saavutati III koht, mängiti koosseisus: Gabriel Haabma, Miikael Laine, Eke Varusk, Karlis Ilus, Karlis Rehemets, Lev Liubchenko. Poiste treener on Henri Sillaste.
Vanuserühmas 2010 osales kokku 14 võistkonda, kes olid jagatud kolme alagrupi. Põlva Spordikool oli selles vanuserühmas
esindatud koguni kolme võistkonnaga, kus esimene võistkond
võitis kõiki oma vastaseid oma alagrupis, teine võistkond sai oma
alagrupis kolmanda koha ning kolmas võistkond sai oma alagrupis
neljanda koha. Esimene võistkond alistas kohamängudes nii Aruküla Spordiklubi kui ka Viljandi Spordikooli, millega tagas miniliiga
kolmanda etapi võidu vanuserühmas 2010. Võitjad mängisid koosseisus: Romet Vool, Jüri Saan, Robin Kahre, Gregor Gondiu, Daniel
Haabma. Spordikooli teine võistkond saavutas seitsmenda koha ja
kolmas võistkond üheksanda koha. Kõigi võistkondade treener on
Kalmer Musting.
Kõige nooremad käsipallurid osalesid vanuserühmas 2011 ja
saavutasid II koha. Mängiti koosseisus: Kristofer Tootsman, Jakob
Urman, Riko Kerri Sõir, August Võrno, Rasmus-Pikken Volt, Uku
Varusk, Raul Tohva. Treener on Kalmer Musting.
• 11. jaanuaril toimusid Põlva Spordikeskuses Põlva Spordikooli
lahtised meistrivõistlused vabamaadluses, mis olid ühtlasi ka lastekarika l etapiks. Kokku osales 144 noormaadlejat Eestist ja Lätist.
Meie parimad olid: -32kg Rain Tigas lll koht; -85kg Carlos Oras l
koht; +90kg Rudolf Pragi l koht. Maadlejate treener on Elar Hani.
• 14.jaanuaril toimus Tartus U14 Eesti meistrivõistluste II etapp
võrkpallis, kus osales 17 võistkonda. Põlva Spordikooli tüdrukud
saavutasid väga tubli II koha. Võistkond mängis koosseisus HetiLiis Maask, Eliisa Villako, Anelle Kukk, Getter Lepland, Kadi Mandel, Janette Kund. Treener on Ingrid Mandel.
Põlva Spordikool

Ujula ja saunade kasutamisest Põlva Spordikeskuses
Põlva Spordikeskuse ujula ettepanekute ja kaebuste vihikusse on laekunud mitmeid kaebusi hügieenitingimuste kohta.
Selleks, et nii Sinul kui teistel külastajatel
oleks ujulas mõnus viibida, palume end enne ujula külastamist ning ka vahetult peale saunades
käimist korralikult pesta ja järgida ka teisi Spordikeskuse ujula hea tava põhimõtteid. Hea tava põhimõtted on leitavad Põlva Spordikooli kodulehelt
ja ujula infostendilt ning toome need ära ka siin,
ajalehes. Mõnusat suplemist!
SPORDIKESKUSE UJULA
HEA TAVA PÕHIMÕTTED
MEILE SAABUDES:
• Ujula pääsme ostmisel antakse Sulle kassast
randmekiip, millega saad riietusruumis lukustada
enda poolt valitud vaba riidekapi.
• Perepiletiga pääsevad ujulasse kuni kaks täiskasvanut ja kaks last. Eesti Lasterikaste Perede liidu
poolt väljastatud Perekaardi esitamisel kehtib ka

kolme- ja enamalastelistele peredele hinnakirjas
toodud perepileti hind.
• Kuni 6aastased lapsed (k.a) saavad koos pileti
ostnud täiskasvanuga külastada ujulat tasuta.
• Kuni 10aastased lapsed (k.a) saavad ujulat külastada ainult koos täiskasvanud saatjaga.
• Ujula pääsme ostmisega kinnitad, et Sinu oskused ja tervislik seisund võimaldavad kasutada
meie basseine ja saunasid ning oled teadlik ujula
hea tava põhimõtetest ja järgid
neid.
• Joobes isikuid ujulasse ei lubata.
MEIL VIIBIDES:
• Kõigil, k.a imikutel ja väikelastel, on ujumisriiete kandmine kohustuslik.
• Lukusta kapp ja ära jäta väärtesemeid järelevalveta.
• Pese ennast enne basseinide ja saunade kasutamist.
• Kinnita pikad juuksed või kasuta ujumismütsi.
• Vali ujumisoskusele ja tervislikule seisundile so-

biv veesilm või saun.
• Liigu ettevaatlikult: märg põrand on libe.
• Kasuta spaaplätusid või –susse.
• Pöördu küsimuste ja murede korral ujula personali poole.
• Arvesta teistega, ole tähelepanelik laste suhtes.
• Ära istu ega seisa rajapiiretel.
• Vettehüppeid soorita ainult ujula stardipukkidelt
ja ujula sügavamast otsast teisi ohustamata. Lastebasseinis ja lõõgastusalal on vettehüpped keelatud.
• Pea meeles, et ujula saunad lülitatakse välja 15
minutit enne ujula sulgemist.
• Austa teenindavat personali ning välju ujulast
hiljemalt sulgemisajaks.
MEILT LAHKUDES:
• Veendu, et tagastasid randmekiibi spordikeskuse
personalile.
• Veendu, et võtsid kõik oma isiklikud asjad endaga kaasa.

Põlva Spordikeskuse töötajatel on õigus lõpetada joobes, teisi tülitava ning ohtliku isiku viibimine ujulas.
Põlva Spordikeskuse töötajatel on õigus hea
tava rikkumisel pileti kehtivus hüvitusteta tühistada.
Põlva Spordikeskus ei vastuta külastajate poolt
valveta jäetud esemete ega majakorda rikkunud
külastajal tekkinud vigastuste või muude terviserikete eest ega korva sellest tulenevaid kahjusid.
Ujula on avatud
E-R kell 08.00 - 22.00 ja L-P kell 12.00 - 21.00.
hommikuujumine E-R 08:00-10:00,
saunad avatud
E-R 10:00-22:00 ja L-P 12:00-21:00.
Kallis ujula külastaja, selleks et Sina ning teised
külastajad tunneksid ennast turvaliselt ja hästi, tuleb kinni pidada ujula hea tava põhimõtetest. Palun
tutvusta kodukorda ka oma lapsele või lastele.
Põlva Spordikool
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Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses
R 07. veebruaril kell 19 THE KID. TÕNIS NIINEMETS.
Grow-up comedy.
Tõnis Niinemets on laps. On isa, on poeg, on mees. Tõnis on
mitu ühes. Oled Sa selleks valmis? THE KID on meist kõigist,
THE KID on Sinust! Ärka üles!
Laval: Tõnis Niinemets / Autorid: Karl Kermes, Birgit Kermes,
Kertu Moppel, Mehis Pihla, Tõnis Niinemets
Etenduse kestvus 1,5h vaheajata.
ETENDUS VÄLJA MÜÜDUD!
R 14. veebruaril kell 22 KAKS KURADITOSINAT. SORUS ja ARPO RO. Kultuurikeskuse rockiklubi UNDERGROUND.
Pilet 10€ müügil kohapeal / Uksed 21.00
P 16. veebruaril kell 17 PUHKEÕHTU. Klubi Kuukiir.
Tantsuks mängib Toomas Jalajas.
Pääse 5€ / klubi liikmetele 3€ / müügil kohapeal.
K 19. veebruaril kell 12 KULDSE LIILIA SALADUS.
Rakvere teater.
Sanna ja tema sõber Artur elavad lastekodus. Koos teiste lastega on lõbus, kuid siiski igatsevad nad oma pere järele. Ühel
päeval kõlab lastekodu uksele koputus. Järgnenud sündmuste
keerises satuvad lapsed ootamatult Kuldse Liilia kuningriiki. Sealses võlumaailmas on maad võtnud hirm ja kannatus.
Lapsed asuvad teekonnale läbi nõiutud maa, et tuua võluriiki
tagasi rõõm ja saada kokku oma perega. Etendus on lugu laste
vaprusest ja sõprusest.
Autor: Mehis Pihla, lavastaja: Kersti Heinloo (Eesti Draamateater) Osades: Grete Jürgenson, Aune Kuul, Tiina Mälberg, Mari
Anton (külalisena), Märten Matsu, Tarvo Sõmer, Elar Vahter,
Kristo Kruusman. Sobib vanusele 6 +.
Pilet 9€ müügil Piletilevis, Piletimaailmas, Põlva Vallavalitsuse
kassas, enne etendust kohapeal.
K 19. veebruaril kell 19 KUNI TA SURI. Rakvere teater.
Koomiline lavalugu parimate vene komöödiate (“Armastus
tööpostil”, “Hüva leili”) vaimus, milles inimlik narrus ja õrnus
kohtuvad raamatuid täis äärelinna korteris, kus elavad ema ja
tema kuuekümneaastane tütar. Kumbki neist ei aima, et nende
vaikse ja närbunud kooselu paiskab ümber uksekell ja ukse taga
seisev lilledega mees. Algab romantiline eksituste ja pettuste
komöödia, mille lõpus pole keegi enam see, kes ta oli alguses.
Autor Nadežda Ptuškina / Lavastaja: Peeter Raudsepp
Osades: Maria Klenskaja (Eesti Draamateater), Ülle Lichtfeldt,
Eduard Salmistu, Anneli Rahkema. Pikkus 2h 20min vaheajaga.
Pilet 17€ / 15€ müügil Piletilevis, Piletimaailmas, Põlva Vallavalitsuse kassas, enne etendust kohapeal.
E 24. veebruaril kell 13 KINGITUS. Vabariigi aastapäeva
kontsert.
Laval INGA ja TOOMAS LUNGE ja duo VIIK koosseisus
Kadri Lepasson (kannel) ja Ott Kaasik (kitarr).
Eesti Vabariigi auks toimuval kontserdil tulevad armastatud
paari Toomas ja Inga Lunge poolt esitusele laulud ja tekstid,
mis Toomase ja Inga meelest kodumaa-armastust ja perekonda kõige rohkem väärtustavad. Koos publikuga püütakse
argipäevast korraks maha hüpata, et endale taaskord meelde
tuletada. “Ilus, ilus, ilus on maa. Ilus on maa, mida armastan!”
(H.Runnel) Sissepääs tasuta!
R 28.veebr kell 22 DESERT QUEEN ja SWAMP MINE.
Kultuurikeskuses rockiklubi UNDERGROUND.
Pilet esimesel tunnil 6€, hiljem 8€ müügil kohapeal / Uksed
21.00.
KINO
P 2.02 Kell 16.00 Animatsioon „MASKEERITUD SPIOONID“
Kell 18.00 Draama, märul „PROXIMA“
N 6.02 Kell 18.00 Animatsioon „MASKEERITUD SPIOONID“
Kell 20.00 Draama, märul „PROXIMA“
P 9.02 Kell 16.00 Draama „TALVE“
Kell 18.00 Komöödia „JÄNESPÜKS JOJO“
T 11.02 Kell 18.00 Draama „TALVE“
Kell 20.00 Komöödia „JÄNESPÜKS JOJO“
N 13.02 Kell 18.00 Draama „TALVE“
Kell 20.00 Komöödia „JÄNESPÜKS JOJO“
P 16.02 Kell 16.00 Seiklusfilm „SIIL SONIC“
Kell 18.00 Kriminaalfilm „DŽENTELMENID“
T 18.02 Kell 18.00 Seiklusfilm „SIIL SONIC“
Kell 20.00 Kriminaalfilm „DŽENTELMENID“
N 20.02 Kell 18.00 Seiklusfilm „SIIL SONIC“
Kell 20.00 Kriminaalfilm „DŽENTELMENID“
R 21.02 Kell 18.00 Animatsioon „SIPSIK“
Kell 20.00 Seiklusfilm „ÜRGNE KUTSE“
T 25.02 Kell 18.00 Animatsioon „SIPSIK“
Kell 20.00 Seiklusfilm „ÜRGNE KUTSE“
K 26.02 Kell 18.00 Animatsioon „SIPSIK“
Kell 20.00 Seiklusfilm „ÜRGNE KUTSE“
www.kultuurikeskus.ee
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PÕLVA KULTUURI- JA HUVIKESKUS SOOVITAB:
R 17. aprillil kell 19.00 „BANDONEON ja PIAZZOLLA“
Laval esmakordselt Põlvamaal esinev Rootsi bandoneonivirtuoos JENS LUNDBERG ja KAMMERORKESTER KLAASPÄRLIMÄNG SINFONIETTA. Kavas
Astor Piazzolla surematu looming.

Jens Lundberg on omandanud bandoneonimängu meisterlikkuse Argentiina bandoneonivirtuoos Juan Jose Mosalini käe all E. Varèse nim. Konservatooriumis Pariisis ning
täiendanud end Buenos Aireses meistrite Nestor Marconi ja Walter Riose juures. Ta on
olnud aktiivselt tegev nii solistina kui ka mitmete ansamblite koosseisu liikmena Euroopas, Skandinaavias, Jaapanis, Argentiinas. Lundbergi repertuaariampluaa on lai, sinna
kuulub barokki ja klassikat, tangorütme ja ka nüüdismuusikat. 2012. aastal tunnustati
Jens Lundbergi väärt Albin Hagströmi auhinnaga.
Koos Lundbergiga kontserdil üles astuv Klaaspärlimäng Sinfonietta on professionaalsetest solistidest ja kammermuusikutest koosnev muusikakollektiiv, kelle rikkalikku
repertuaari kuulub lisaks klassikalistele meistriteostele ka cross-over projektid. Muusika, mida mängitakse, on pärit mitmest sajandist, ulatudes Bachist Tüürini ning Corellist
Piazzollani.
Kontsert toimub koostöös muusikaagentuuriga Uus Kontsert. Piletid müügil Piletilevis, jaanuaris ja veebruaris 15 € / 12€, märtsis ja aprillis 18€ / 15€.
Lisainfo: www.kultuurikeskus.ee

Ahjal
T 4. veebruaril kell 10.00 Tallinna Lasteteater “Lepatriinu” etendus “Soovid, soovid, soovid”
Pilet 3 € müügil kohapeal
P 9. veebruaril kell 13.00-15.00 Lauluklubi kõigile, kes
armastavad laulmist ja head seltskonda. Võta kaasa ka oma
pill. Laule võtab eest Ene Priks akordionil
R 14.veebruaril, kell 20.00 Sõbrapäeva pidu
esinevad Andre Laine tantsijad, tantsuks ansambel “Vana
Kallim”. Pilet 5 eurot, pidu laudadega, kohtade broneerimine tel 5372 7732
E 13. ja 27. veebruaril kell 18.30-20.00 Seltskonnatantsuklubi “Tantsusõbrad”. Lõõtsal saadab Ene Priks

Jens Lundberg

Vana-Koiola rahvamajas
R 24. jaanuaril kell 18:30 Pingetest vabanemine läbi rütmi ja liikumise - kosutav õhtu nii kehale kui vaimule
Õhtut viib läbi Kristiina Kärkänen. Osalustasu 10€
Eelregistreerimine! 5809 9910 Bibi
R 31. jaanuaril kell 20.00 Talvine tantsuõhtu - tantsuks
Tauri Anni; tantsuilu tantsutrupilt Viva La Divas
Pilet 10€ Laudade broneerimine: 5809 9910 Bibi

Peotantsuklubi “Pühapäevitajad”
igal pühapäeval kell 11.00-12.30

P 2. veebruaril 11:00 Tilsi Põhikoolis
Tartu Rahulepingu 100. aastapäeva tähistamine
Sündmus on tasuta!

Meie klubidesse oodatud alati ka uued huvilised!
Info mob. 5372 7732

K 5. veebruaril kell 20:00 Teatriõhtu: Kontorikomöödia
“Arenguvestlus” Alle-Saija teatristuudio. Pilet 6€

Vastse-Kuustes

N 13. veebruaril kell 18:30 Karbi meisterdamise õpituba
Juhendaja Jane Kuus. Osalustasu 8€ .Eelregistreerimisega!:
5809 9910 Bibi

N 6. veebruaril kell 18.00 Käsitöötuba. Meisterduste kohta
info kodulehelt www.vkk.ee. Osalustasu 3 eurot
R 7. veebruaril kell 19.00 TEATRIÕHTU Alle-Saia Teatristuudiolt etendus “Tulehark”. Teatripilet 6 eurot

L 15.veebruaril kell 20:00 Retropidu - kuumad 90ndad
Puldis DJ Urmas. Vana-Koiola näiteringi poolt humoorikad
playback numbrid. Pilet 10€. Laudade broneerimine: 5809
9910 Bibi

R 14. veebruaril kell 19.00 KINO: Film Ühemeheshow.
Tõestisündinud loost inspireeritud komöödia „Ühemeheshow“ on humoorikas, liigutav ja kordumatu lugu aususest ja
eneseleidmisest. Kinopääse 5/3.50 eurot

P 23. veebruaril kell 11:00 EV sünnipäeva lipumatk ja
pidu! Esineb ansambel FolkMelody.
Sündmus on tasuta!

E 17. veebruaril kell 19.00 Kokkamisõhtu Kõivokõstega
Õpitakse valmistatama kõrvitsa-toorjuustu muffineid. Osalustasu 2 eurot

Moostes

N 20. veebruaril algusega kell 11.00 Vabariigi aastapäevale
pühendatud sündmus “Retk olevikus minevikku”.
Vastse-Kuuste Kooli esimese korruse fuajees
Koolis: võimalus osaleda ühes kolmest õpitoas: meeste käsitöö - läbi viia Meelis Kihulane; naiste käsitöö- läbi viia Kersti
Lillo, Sandra Tikk; laste käsitöö- läbi viia Alina Vals
Digiretk läbi Vastse-Kuuste pargi kultuurimajja- võistkondlik
ülesanne pargis
Kultuurimajas: rahvakommete õpituba –Janika Oras ja ansambel Väike Hellero
Lõpetuseks vaatame läbitud xdigiretke tulemusi ja sööme
pidupäevapitsat. Osalema on oodatud igas vanuses huvilised!

T 4. veebruaril kell 13.00 Tallinna Lasteteater „Lepatriinu“
etendusega „Näed see seal…“ Info: 516 0656, Maret Aruoja

N 20. veebruaril kell 18.00 Käsitöötuba. Meisterduste kohta
info kodulehelt www.vkk.ee. Osalustasu 3 eurot

18.- 20. veebruar 2020 kell 9.00 – 15.00 Loodusfotode näitus.
Kultuurimaja väikeses saalis vabariigi aastapäevale pühendatud
Einar Sirge loodusfotode näitus.

R 21. veebruaril kell 19.00 KINO: film “Talve”.
Pilet 5/3.50 eurot
R 28. veebr KINO: Film lastele“Sipsik”.
Eesti lastekirjanduse üks armastatumaid kangelasi, kaltsunukk Sipsik, on saanud oma filmi, täis muusikat, seiklusi ja
tõelisi tundeid. See on lugu väga erilisest ja üliarmsast elusast
nukust ning õe ja venna armastusest, mis peab vastu ka kõige
suurematele katsumustele. Kinopilet 5/3 eurot.
Vastse-Kuuste kogukonnamajas
N 13. veebruaril kell 19 Andre Maakeri kontsert
Alates veebruarikuust pühapäeviti kell 12-16
avatud käsitöötuba kogukonna koolitus- ja kogemusõppe
ruumides maja 1. korrusel.

E 10. veebruaril kell 13.00 Kutsume õpilasi sõbrapäeva eelsesse õpituppa kaunistama poekotti.
Materjal korraldaja poolt. Juhendaja Anne -Ly Piirisild.
Info: 516 0656, Maret Aruoja
N 13. veebruaril kell 11.00 Sõbrapäeva eelne õpituba täiskasvanutele. Teema: südamekujulised toidud
Juhendaja toidutehnoloog Silvi Heinaste
Info ja registreerimine: 516 0656, Maret Aruoja

N 20. veebruaril kell 10.00 Eesti Vabariigi aastapäevale
pühendatud liikumisretk ümber Mooste järve. Retk alustab
liikumist Mooste Kultuurimaja eest. Info: 516 0656, Maret
Aruoja
T 25. veebruaril kell 10.00 Vastlapäeva tähistamine
Lume puudumise korral vastlapäeva liikumisretk ja võistlused.
Info: t. 516 0656, Maret Aruoja

Mooste Folgikojas
21. veebruaril kell METSATÖLL
28. veebruaril kell 19 Rakvere Teater: Kaks tosinat
tulipunast roosi
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ÕNNITLEME
VÄÄRIKAID
JUUBILARE
99
Ella Kisman
Mammaste küla
97
Tamara Pärna
Põlva linn
96
Laine-Elfriide Klaus
Kanassaare küla
95
Lehte Rebaste
Aarna küla
94
Elmine Jõgila
Põlva linn
93
Aino Lego
Põlva linn
92
Endla Simmul
Põlva linn
Eha Roiland
Põlva linn
Leida Feigenbaum
Kiidjärve küla
91
Koidula Paide
Leevijõe küla
Argadi Kanarik
Mammaste küla
Oskar Loks
Põlva linn
90
Asta Kaskpeit
Põlva linn
Eha Kurg
Põlva linn
Valter Särg
Põlva linn
85
Paul Aurik
Põlva linn
Tõnis-Adu Salum
Põlva linn
Tiiu Jostov
Põlva linn
Tiiu Männimets
Põlva linn
80
Lev Bystrov
Ibaste küla
Higo Vedel
Põlva linn
Marje Silm
Põlva linn
Eevi Roose
Himmaste küla
Ennu Tobreluts
Lutsu küla
Helme Kimmo
Põlva linn
75
Valentina Vägi
Põlva linn
Ene Aav
Ahja alevik

Enno Kaldma
Metste küla
Endel Põkk
Põlva linn
Helmi Aleste
Põlva linn
Armilda Plaan
Põlva linn
70
Gennadi Ivanov
Põlva linn
Jüri Resev
Kärsa küla
Juhan Roimann
Logina küla
Aili Paas
Vana-Koiola küla
Maimu Peemot
Põlva linn
Valdeko Sing
Kauksi küla
Marje Nilbe
Põlva linn
Ene Kuusiste
Põlva linn
Vladimir Kongi
Vastse-Kuuste alevik
Liili Toming
Ahja alevik
Jaan Härmask
Ahja alevik
Ljudmilla Timina
Eoste küla
Tõnu Lindsalu
Peri küla
Rein Reimo
Põlva linn
Malle Kasemets
Jaanimõisa küla
Heino Kiilu
Peri küla
Maimu Kollom
Miiaste küla
Vambola Võsu
Põlva linn
Sirje Sokk
Põlva linn
TÄHELEPANU!
Vastu tulles lugejate soovidele hakkame alates järgmisest
lehenumbrist avaldama
juubilare üks kuu ette.
See tähendab, et järgmises
lehes saavad ära märgitud
nii veebruari kui märtsikuu
juubilarid. Edaspidi ilmub
lehes järgmise kuu
juubilaride info.
Veebruari- ja märtsikuu
juubilarid, kes ei soovi
äramärkimist ajalehes,
palume sellest teada anda
hiljemalt 10. veebruariks
tel 799 9499

Igavikku lahkusid:
ADELE KÜÜTS
1924-2019
ENDEL PUIK
1927-2020
HILDA KIKAS
1928-2019
LUISE KEPS
1931-2019
OTT PIHO
1931-2019
ILSE-MARENE
RAUDSEPP
1932-2019
DAGMAR ROOSIMÄGI
1932-2019
LINDA LEPPIK
1935-2020
AITA KALDE
1937-2019
VALVE MÄESALU
1938-2020

EDUARD ROOS
1943-2019
LEO MOORA
1943-2019
MART POROSON
1943-2019
HANS TARV
1944-2020
AITA-AGATE MOSEN
1946-2019
NIKOLAI KREITNER
1951-2019
EDVARD PORI
1952-2020
HELDUR PUNAK
1960-2019
MARGUS MARANIK
1963-2019
EERO MEINHARD
1964-2020
RIINA KINGSEPP
1965-2020

LAAGRID
PROBLEEMSETELE
TEISMELISTELE
Avalda soovi:
laagrid@trainableup.com

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

Elanike arv seisuga 01.01.2020
mehi 6790
naisi 6985
kokku 13 775
Ajavahemikul
13.12.2019 – 16.01.2020
sündis Põlva vallas
5 tüdrukut ja 4 poissi.

Metsakeskus.ee

Ostame kasvavat metsa, põllumaad
ja metsakinnistuid hinnaga
kuni 10 000 eurot/ha.
Kinnistud võivad olla tehtud raietega
või asetseda piiranguvööndis.
Tel: 56 111 900

