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58° 3ʹ N, 27° 3ʹ E

Ööpäev Põlvas kava:
NELJAPÄEV 26. MAI
Kell 19:00 TUND TERVISELE. 31. korda toimuv tervisekõnd ümber Põlva järve. Start järve rannast, registreerimine alates kell 18:30.

ÖÖPÄEV PÕLVAS
LEXSOUL DANCEMACHINE / ALIKA MILOVA /
KRISTIINA EHIN & SILVER SEPP / MARI KALKUN /
VOLDEMAR KUSLAP / NELE-LIIS VAIKSOO /
WILLIAM KASS / PÕLVA COOP LINNARUUMIPROJEKT /
NOORTE LAAT / AVATUD AIAD & ÖÖTERRASSID
TEGEVUSI JA ATRAKTSIOONE SUURTELE JA VÄIKESTELE!
LINNARUUMIPROJEKTI
SUURSPONSOR:
COOP PÕLVA TARBIJATE ÜHISTU

ALIKA MILOVA BÄNDI
AITAB PÕLVA TUUA:
PÕLVA ÄRIKLUBI

TOETAVAD:

AVRAAL AS

ACINO ESTONIA OÜ

OÜ KAGUREIS

AS LÕUNA PAGARID

ALCANTRA OÜ

AS A`LE COQ

OÜ ELTAM

VÄRSKA ORIGINAAL AS

HAUGAS OÜ

AS PÕLVA HAIGLA

AS PÕLVA SOOJUS

TERE AS

REEDE 27. MAI
Kell 10:00-23:00 KÜBARAPÄEV JA SUVETERRASSI AVAMINE KOOS VABA LAVAGA. Kodukohvik TILLU
Kell 12.00-17:00 PÕLVA COOP LINNARUUMI
PROJEKT „LEIA ÜLES MUUSIKA!“
Muusikalisi ja tantsulisi üllatusi võib kohata ja näha nii
linnaruumis kui ka ebatavalistes kohtades.
Elamusi pakuvad: ansambel Minu Isa Oli Ausus Ise, Silvia Ilves, Eesti Gypsy – lipulaev ansambel Titoks, KOI,
Heino Tartes, Margot Suur / Riivo Jõgi & laululapsed,
Põlva Muusikakooli noorema astme keelpilliorkester /
Muusikakooli pilliduo.
KELL 17:30 -19:00 PÕLVA PUHKPILLIORKESTRI ÄRATUSMÄNG. Äratusmäng avab seekord 31.
linnapäevad, äratades ja kutsudes linnaelanikke kevadist
Põlva ööd nautima. Dirigent Peeter Änilane. Erinevates
kohtades.
Kell 19:00 PÕLVA ÖÖ KESKVÄLJAKUL.
Ansambel Horoskoop / Voldemar Kuslap / Nele-Liis
Vaiksoo; JJ Street Tantsukool; Lexsoul Dancemashine.
Avatud kohvikuala.
Kell 20:00 ÖÖPROGRAMM Põlva Maarja Kirikus ja
Keskraamatukogus
Kell 20:00 MARI KALKUN (hääl, 12-keelne kannel,
akordion). Põlva Maarja kirikus.
Kell 21:00 KRISTIINA EHIN JA SILVER SEPP. Luule,
muusikaõhtu “AJAJÕEL”. Põlva Keskraamatukogus.
Kell 22:30 ÖÖPALVUS Põlva Maarja kirikus.
Kell 22:00 Ööpidu linnaruumis
Avatud ööterrassid ja elav muusika:
* KÄBLIKU Pruulikoja Õllekelder. Kell 22:30-00:30
mängib muusikat RANDAL RANDOJA
* KLUBI AAL. Kell 22.30 “SUREMATUD PRANTSUSE ŠANSOONID”. Duo Erkki Otsman (laul) ja Allan
Jakobi (akordion)
* PUBI VANA VAKSAL tähistab oma 12. sünnipäeva.
Kell 21.00.
* Kell 23:00 VALGUSPARVEDE ÖÖMATK (Põlva järvel). Piletiga. Vajalik eelregistreerimine kultuur@kultuurikeskus.ee

* VIDEODISKO ööklubis “KINO”. Uksed avatakse kell
23:00
LAUPÄEV 28. MAI
PÕLVA PÄEV KESKVÄLJAKUL
Lapsi lõbustab päevajuht JANEK KIVISALU.
Kell 10.00 TANTSULAAGER NOORTELE JA LASTELE. Tunni viivad läbi Meie Stuudio ja JJ Street Tantsukooli tantsijad.
Kell 10:00 LASTE- JA NOORTE TÄNAVATURG
Kell 11:00 AVATUD TEGEVUSED JA ATRAKTSIOONID
Kell 12:00 MINILOOMAAED
Kell 13:00 TEADUSTEATER
Kell 14:00 ALIKA MILOVA bänd
Kell 12:00-17:00 SUUR PANNKOOGI PIDU kodukohvikus Tillu
Kell 15:00- 17:00 TRIKID PUMPTRACKIL. BMXtrikirattur William Kass´i esinemine / meistriklass.
Kell 11:00-14:00 VEEPÄEV Põlva järvel. Koostöös
Põlva Matkaklubiga on Põlva järvel võimalik sõita kanuude, parvede ja süstadega.
Kell 11:00-14:00 LÕÕTSAKOOL JA LÕÕTSAJÄMM MUUSIKAKOOLIS
Kell 11:00-13:00 PEREHOMMIK RAAMATUKOGUS. Põlva Keskraamatukogu ootab oma suuri ja väikeseid sõpru nuputama ja meisterdama.
Kell 21:00 RAAMATU “ÜTEKÕRRA OM KATÕKÕRRA” ESITLUS Põlva Keskraamatukogu parklas.
PÜHAPÄEV 29. MAI
Kell 10:00 PÕLVAMAA AVATUD AIAD: Anne ja Paul
Uibo aed, Mikko talu südamete aed, Uibu talu aed, Andres Vaasa aed, Lilli talu aed, Palusalu aed
Kell 11:00 Lastejooks USIN JOOKSJA linnastaadionil.
Registreerimine algab 10:30.
NÄITUSED:
26., 27. ja 28. mail kell 11:00-17:00
KUNSTI JA KÄSITÖÖ KEVADNÄITUS
Põlva Päevakeskuses

26.-29. mail kell 11:00-17:00
KÄSITÖÖDE KEVADNÄITUS
Himmaste Külakeskuses
Vaata ka polvapaevad.ee
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Põlva Vallavalitsus otsib oma meeskonda

EHITUSSPETSIALISTI
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Kuidas jäätmevedu meile vähem probleeme
tekitaks?

Ametikoha eesmärk on Põlva vallale kuuluvate hoonete ja juriidiliste isikute hoonete ehitusalase tegevuse koordineerimine
ning järelevalve selles piirkonnas.
Peamised tööülesanded:
- vallale kuuluvate ehitiste projektide projekteerimisel ja ehitamisel tehnilistes küsimustes valla esindamine;
- planeerimis- ja ehitusprojektide nõuetele vastavuse kontrollimine, menetlemine ja kooskõlastamise korraldamine;
- valla hoonete ehitusprotsessi juhtimine, teatiste, ehituslubade,
kasutuslubade ja muude ehitisregistri- ja ehitusdokumentide
väljastamine;
- ehitisregistrisse andmete sisestamine vastavalt seadusandlusele.
Ootused kandidaadile:
- valdkonna õigusaktide põhjalik tundmine ja rakendamise oskus;
- haldusdokumentide ja ametikirjade koostamise ja vormistamise oskus;
- väga hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus nii kõnes kui kirjas;
- koostöövalmidus, kohusetunne, korrektsus, otsustus- ja vastutusvõime;
- eesti keele valdamine kõrgtasemel ning soovituslikult ühe
võõrkeele oskus;
- autojuhilubade olemasolu.
Kasuks tuleb erialane kõrgharidus (omandamisel) ja eelnev
töökogemus sarnasel ametikohal.
Omalt poolt pakume:
-vaheldusrikast tööd, palju suhtlemist erinevate inimestega
ning toetavaid kolleege
Kandideerimiseks palume saata elulookirjeldus (CV), motivatsioonikiri ja haridust tõendavate dokumentide koopiad hiljemalt 15.06.2022 digitaalselt allkirjastatuna
elektronposti aadressile info@polva.ee
Täiendav info Mihkel Kala, mihkel.kala@polva.ee,
tel 5199 2133.

Talv on selleks aastaks möödanik ja erakorralisest libedusest tekkinud probleemid jäätmeveos juba ununemas. Küll
aga ei tähenda see, et probleemid ei võiks uuesti kerkida.
Et vältida probleeme jäätmeveo korralduses, on Põlva Vallavalitsuse ja AS Eesti
Keskkonnateenused esindajad
kahel korral kohtunud ning
otsinud esile kerkinud probleemidele lahendusi.
Aruteludel selgus, et probleemid algavad enamasti kahest
teemast – puudulikust kommunikatsioonist ja erakorralisest
libedusest.
Kuidas saavutada tõhusam
infovahetus? Alates aprillikuust
teenindab AS Eesti Keskkon-

nateenused kliente kaks logistikut ja kolm klienditeenindajat.
Vedaja sõnul on nad suutelised
vastu võtma esimesel helistamisel vähemalt 95% telefonikõnedest. Samuti on võimalik
infot vahetada elektronposti ja
SMS-de teel. Et vajalikke teavitusi saada SMSide teel, tuleb
soovist teavitada AS-i Eesti
Keskkonnateenused.
Mida meie kui kliendid saame teha? Esimesena tuleb teha
endale selgeks, mis on meie
õigused ja kohustused. Samuti jälgida seda, et jäätmeveo
lepingus kajastatud konteineri
asukohas konteiner ka veopäeval kindlasti seisaks. Kindlasti
on oluline, et kontaktandmed
oleksid ajakohased – on selleks

siis telefoninumber või e-posti
aadress.
Talvel olime mitmed korrad
olukorras, kus teede libeduse
tõttu jäid terved piirkonnad teenindamata. Külades, kus on toimiv kogukond, on olemas võimekus infot kiiresti jagada ja siis
saab vald ka operatiivselt abiks
olla. Kui aga selline võimalus
puudub, siis valla poolselt uue
tühjenduskorra kokkuleppimine
tekitab pigem segadust ja suure
hulga tühisõite.
Sellest tulenevalt on oluline, et esmane infovahetus toimub vedaja ja kliendi vahel ja
kui suhtluses kliendiga lahendust ei leita, siis alles kaasata
ka vallavalitsus.
Teine oluline valdkond on

Detailplaneeringud

Mooste Lasteaed Tammetõru võtab uuest õppeaastast konkursi
korras tööle:
LOGOPEEDI (1,0 kohta).
Kandidaat omab erialast kõrgharidust (võib olla omandamisel).
MUUSIKAÕPETAJA (0,5 kohta).
Kandidaat omab kõrgharidust.
Mõlemale ametikohale kandideerijatelt ootame head suhtlemis- ja koostööoskust, arvuti kasutamise oskust, eesti keele oskust
kõrgtasemel ning valmisolekut liikuda meie lasteaia Mooste, Rasina ja Kauksi majade vahel.
Konkursil osalemiseks esitada CV, avaldus ja kvalifikatsioonile
vastavust tõendavad dokumendid.
Dokumendid palume saata digiallkirjastatult Mooste Lasteaed Tammetõru meiliaadressile tammetoru@polva.ee hiljemalt
20. juuniks 2022.
Lisainfo: tammetoru@polva.ee või tel 5566 4112 Kersti Liloson

Põlva Vallavalitsus teatab, et võttis vastu ja suunas avalikule väljapanekule Põlva linnas asuva Orajõe saare ja lähiala detailplaneeringu.
Detailplaneeringu eesmärgiks on määrata planeeringualale ehitusõigus
silla rajamiseks ning anda alale ruumiline terviklahendus. Planeeringuala suurus on ca 4460 m2 ja see hõlmab osaliselt Orajõe katastriüksust,
osaliselt Oja tn 14 katastriüksust ja osaliselt Pärna tänav T1 katastriüksust. Detailplaneeringu lahenduse kohaselt on määratud planeeringualale hoonestusala, mille piires on lubatud ehitada kergliiklussild ning selle
laiendusena kavandatud terrass. Juurdepääs kergliiklussillale on kavandatud Pärna tänavalt ning Oja tn 14 katastriüksusel asuvast pargist.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 27.05 – 10.06.2022.
Detailplaneeringuga saab tutvuda tööpäeviti Põlva Vallavalitsuse ehitusja planeeringuosakonnas aadressil Võru tn 1, Põlva või digitaalselt Põlva
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 teatab, et võttis vastu ja suunas avalikule väljapanekule Ahja alevikus Allika tn 20 katastriüksuse detailplaneeringu.
Detailplaneeringu eesmärgiks on jagada katastriüksus elamumaa kruntideks ning määrata planeeringualale ehitusõigus ja hoonestusala üksikelamute ja abihoonete püstitamiseks ning juurdepääsude lahendamiseks.
Planeeringuala suurus on 10 520 m2 ja hõlmab Allika tn 20 katastriüksust. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 27.05 – 10.06.2022.
Detailplaneeringuga saab tutvuda Ahja haruraamatukogus raamatukogu
lahtioleku aegadel aadressil Tartu mnt 21, Ahja alevik või digitaalselt
Põlva 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 teatab, et võttis vastu ja suunas avalikule väljapanekule Ahja alevikus Tartu mnt 10 katastriüksuse detailplaneeringu.
Detailplaneeringu eesmärgiks on muuta maa senine tootmismaa sihtotsarve ärimaaks ning püstitada alale konverentsihoone, kaubandushoone
ja vajalikud abihooned koos juurdepääsude ja parklaga. Planeeringuala
suurus on 17 024 m2 ja see hõlmab Tartu mnt 10 katastriüksust Ahja
alevikus. Planeeringu lahenduse kohaselt ehitatakse olemasolev hoone
ümber konverentsihooneks ning püstitatakse kuni 8 m kõrgune kaubandushoone – hoonete maksimaalne ehitisealune pind on kuni 3000 m2.
Kavandatavad tegevused on kooskõlas kehtiva Ahja valla üldplaneeringuga.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 27.05 – 10.06.2022.
Detailplaneeringuga saab tutvuda Ahja haruraamatukogus raamatukogu
lahtioleku aegadel aadressil Tartu mnt 21, Ahja alevik või digitaalselt
Põlva 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.
Ehitus- ja planeeringuosakond

veokid ja nende võimekus talvistes oludes vedu teostada.
Kuigi kontsessioonilepingus
on valmisoleku nõue talviseks
libeduseks justkui mõlema
poole poolt aktsepteeritud, siis
„päris“ talves juhtus seda liialt
tihti, et inimeste konteinerid
jäid tühjendamata.
Uuele talvele vastu minnes
teeb vedaja otsuse, kas ta kasutab oma veokitel täiendavalt lumekette või naastrehve. Täiendavalt oli laual jäätmeveokite
vahetus, mis sisuliselt tähendaks ühe tagasillalise veoki kasutuselevõttu, sest kahesillalise
auto manööverdamisvõimekus
pole talvistes oludes samaväärne. Paraku kannatab veomaht.
See teema jäi jätkuvalt lauale,
kuna hetkel on teada, et kõik
tarned uute veokite soetamiseks on prognoosimatud.
Täiendavalt räägiti ka kinnistutel olevatest koertest. Siinkohal tunnistas vedaja, et neil
on nn „null tolerants“ lahtistele
koertele ,mis tähendab seda,
et kui kinnistul olev koer võib
ohtu kujutada vedajale, siis on
vedajal koheselt õigus kinnistult lahkuda. Selle info võtsime
teadmiseks ja jagama seda teilegi.
Positiivsele koostööle lootes
Arne Tilk
abivallavanem

Põlvamaa Omavalitsuste Liit
kutsub osalema konkursil
“Eesti kaunis kodu 2022”

Eesti Kodukaunistamise Ühendus (EKKÜ) koostöös
maakondade esindajatega viib läbi üle-eestilist konkurssi
„Eesti kaunis kodu”, mille patroon on Eesti Vabariigi President. Konkursi „Eesti kaunis kodu 2022” käigus autasustatakse iga maakonna konkursi kolme parimat.
Põlva maakonna 2022. aasta kaunimate kodude selgitamiseks esitab iga kohalik omavalitsus konkursile kolm
kandidaati. Ettepaneku osalemiseks võib kohalik omavalitsus teha valla elanikele, kuid ka kodude omanikel endil on
võimalus oma kodu konkursile esitada.
Konkursil osalemiseks palume esitada sooviavaldus
elukohajärgse vallavalitsuse e-postile: info@polva.ee hiljemalt 16.06.2022 märgusõnaga Kauni kodu konkurss.
Kõiki maakondlikule konkursile esitatud kauneid kodusid tunnustab Põlvamaa Omavalitsuste Liit ja konkursi
võitjaid Eesti Vabariigi President oma vastuvõtul.
Maakondlik komisjon külastab konkursile esitatud kodusid juuni lõpus, teatades eelnevalt omanikele täpsema aja.
Lisainfo:
Marika Saks
POLi esindaja konkursi „Eesti kaunis kodu” komisjonis
Tel 5336 5330
Marika Sakasa foto
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Kolm tähelepanekut (prügi)reostuse vähendamiseks Muusikakooli
Kevad on käes, päevad pikemad ja enam ei saa probleeme lume
alla ära peita. Esiteks tahan tänada kõiki, kes on märganud (prügi)
reostust, sellest teada andnud ja seda likvideerida aidanud. Tahan
tänada ka neid, kes tegelevad kõigi oma võimaluste piires nii prügikoguste vähendamise kui ka prügi sorteerimisega. See on meie
kõigi ühine huvi ja kohustus, mistõttu tuletan meelde mõned lihtsad, aga tõsised asjad, kus kõik saavad oma panuse anda.
Esimene tähelepanu juhtimise koht on ühekordsed nõud. Ma
usun, et kõik on märganud hakkide poolt tükeldatud ja tuule poolt
laiali pillutatud penoplast-toidunõude jm tükke. Tuult ja linde me
ei kontrolli, kuid oma tegude eest saame võtta vastutuse. Julgustan teid suveüritustele-festivalidele kaasavõetavat toitu pakkuvate toitlustusasutuste kliendina võtma kaasa oma korduvkasutatav
anum. Toitlustusasutusi julgustan pakkuma soodushindu neile, kes
tulevad oma nõudega. Loomulikult on alternatiiviks ka looduses
lagunevad nõud, kuid ka nende tootmisel on kulutatud ressursse ja
parim lahendus on siiski korduvkasutus.
Plastprügi vähendamine on oluline igas eluetapis, mistõttu on
vaja tähelepanu pöörata ka kalmistutel tekkivale prügile. Suure osa

kalmistuprügist moodustavad plastist küünlaümbrised. Kutsun
teid üles võimalusel ostma klaasist laternaid, mida saab vajadusel
ümbriseta küünlaga täita.
Seoses igakevadiste aukudega teedes tahan tõmmata tähelepanu sellele, et asbesti sisaldav eterniit on ohtlik jääde ega sobi
teede parandamiseks. Eterniidi käitlemisel on väga oluline, et ei
tekiks tolmu ja autoteedele purustatud eterniitplaadist tekib juba
esialgsel purustamisel väga palju asbestitolmu, aga samamoodi
tekib seda ka igal ülesõitmiskorral. Oma erateedele eterniiti laotades kahjustate esmajoones iseenda tervist. Asbest on tugevalt
kantserogeenne ning asbesti sisaldava, eesmärgi kaotanud eterniidi koht on jäätmejaamas.
Iga harjumuse juurutamine võtab aega ja võib esialgu tunduda ebamugav, kuid ainult pidevate meeldetuletuste ja samas ka
väikeste võitude tunnustamisega saame hoida meid ümbritsevat
loodust.
Birgit Purga
keskkonnaspetsialist

Põlva valla suvemängud
toimuvad 2. juulil

Laulu- ja pillipidu Harmoonika
toimub Intsikurmus 9. juulil

Tähelepanu külavanemad ning Põlva valla ja linna vabaühendused!
Pärast mitut aastat pausi toimuvad taas Põlva valla XII suvemängud. Karilatsi Küla Selts kutsub teid kokkusaamisele Karilatsi külaplatsile laupäeval, 2. juulil 2022. Suvemängud toimuvad
koostöös Karilatsi Küla Seltsi, Põlva valla ja Põlva Maakonna
Spordiliiduga.
Kavas on kuus sportlikku tegevust, kus võistkonda kuulub 1-6
liiget. Avatud on vaba mikrofon, iga võistkond tutvustab lühidalt
oma kogukonda kas nalja, luuletuse või mõnel muul viisil, vajalik ühtne riietus või mingi tunnus ja küla nimetusega silt ning vabaühenduse lipp (kui on olemas). Meelelahutust pakub Karilatsi
Külaseltsi bänd. Üritus toimub kella 17.00st kuni kella 24.00ni,
kogunemine ja registreerimine alates kella 16.00st
Toimub toitlustamine ja avatud on puhvet. Täpsem juhend ilmub peagi.
Ootame aktiivset osavõttu ja tulevad ka lahedad auhinnad võitjatele!
Info: Maie 526 0490, Elo 5838 0082
Karilatsi Küla Seltsi juhatus

Lõõtsad tõmbavad lahti ja laulu võtavad üles lõõtspillide
koondorkester, lõõtsamängijate meeskvintett, ansambel Untsakad, Juhan Uppin, Heino Tartes, Jan Uuspõld, külalised Pärnu
Lõõtsaklubist, Leedust ja Austriast. Oodata on üllatuskülalisi.
Rong Peetrike tuleb Taevaskojast ning sõidutab vajadusel
pidulised parklast peoplatsile ja pärast tagasi. Lastealal tegevused lastele. Kontsert lõpeb simmaniga. Avatud müügipunktid.
Piletid Piletilevis: eelmüügist 15 eurot, kohapeal 20 eurot,
perepilet 30 eurot.

Jaan Vahtrale avati
Põlvas mälestuskivi
Raamatukujuline mälestuskivi avati Jaan Vahtra 140. sünniaastapäeval 23. mail Põlva Keskraamatukogu ees, Kesk 16.
Peamiselt kirjaniku ja kunstnikuna tuntud Jaan Vahtra (18821947) sündis praeguses Põlva vallas Kaaru külas. Hiljem elas ta
veel mitmel pool Põlva lähedal. Metstes kooliõpetajana töötades
avastas ta 20. sajandi algul peopaigana Intsikurmu.
1907. aastal algatas Jaan Vahtra Põlva Rahvahariduse Seltsi loomise ja oli ka seltsi esimene näitejuht. Hiljem viis elutee ta
Põlvast eemale, tema loodud selts jäi aga püsima ja tegutses kuni
1940. aastani aktiivselt. Juba 1910. aastal valmis vaid poole aastaga kaasaegne seltsimaja, kus alates 1996. aastast (renoveerimise
järel) asub keskraamatukogu.
Omaaegse seltsi tegevust jätkab 1995. aastal asutatud Jakob
Hurda nimeline Põlva Rahvahariduse Selts, kes on hoidnud Põlvakandist võrsunud kultuuritegelaste mälestust.
Mälestuskivi avamise järel toimunud vestlusringis rääkisid
Jaan Vahtrast ajaloolane Kersti Taal, kunstiteadlane Enn Lillemets
jt.
Tiia Viilu
Põlva Rahvahariduse Seltsi esimees

Info tel 514 7682

Põlva Matkaklubi 20 aastat
metsaistutust = 50 000 noort puud
Metsas matkajad teatavasti valmistavad toitu lõkkel ja soojendavad end lõkke ääres. Metsapuid kulutame me veel mitmel viisil. Kakskümmend aastat tagasi leidsime, et puude istutamisega
saaksime metsale ja loodusele seda heastada. Sellest mõttest inspireerituna panimegi 2002. aastal esimesed kuusetaimed kasvama.
Metsaistutuspäev läks korda ja nii on sellest kujunenud klubi igakevadine ühisüritus. See ülimalt tore koosveedetud ja kasulik aeg.
Igal kevadel oleme istutanud umbes ühe hektari. Meil on vedanud, et RMK-s töötab Airi, kes meile sobiliku suurusega langi
leiab ja eeltöö ära korraldab. Peamiselt on istutatud kuusetaimi,
aga ka mändi ja kaske. Nende aastatega oleme kasvama pannud 50
000 noort puud. Ilus on käia enda istutatud noorendikes, mis hakkavad juba metsa mõõtu välja andma. Selle ajaga on üles kasvanud
ka uus põlvkond matkajaid, kes sirguvad võrdselt noorte puudega.
Traditsiooniks on kujunenud puuistiku kinkimine, kui matkaklubi liikme perre sünnib laps. Istutame mälestuspuu ka lahkunud
klubiliikmele.
Matkaklubi eestvedamisel saab sellel suvel toimuma Veepäev
Põlva järvel 28. mai, kümnes Öömatk 1.-2. juulil ja raamatukogude aasta raames toimuv matk „Raamatukogust raamatukokku”
10. juulil.
Põlva Matkaklubi

vastuvõtukatsed

Vastuvõtukatsed Põlva Muusikakooli I klassi ja eelõppesse
klaveri, viiuli, vioola, tšello, kitarri, puhkpillide, akordioni,
lõõtspilli, karmoška ja trummi erialale
NELJAPÄEVAL, 9. JUUNIL kell 15-18
REEDEL, 10. JUUNIL kell 14-18
Ette valmistada üks laul
Eelregistreerimiseks tuleb täita avaldus ja saata digitaalselt
allkirjastatuna aadressil muusikakool@polva.ee või tuua
paberkandjal allkirjastatuna koolimajja
hiljemalt 6. juuniks 2022.
Kohaletuleku kellaaeg lepitakse kokku pärast avalduse laekumist.
Info: 5556 7717; 524 9569
www.muusikakool.polva.ee

SuperMalev 2022 eelinfo
Sel aastal tuleb Põlva valla SuperMalev teisiti! Erinevalt eelnevatest aastatest alustame avalduste vastuvõtmisega malevasse
hiljem, alates juunist. Muutunud on nii malevate toimumise aeg,
kui avalduste vastuvõtmise kord.
Malevad saavad sel aastal toimuma augustis, vahemikus 1.-19.
augustini.
Täpse info rühmade suuruse, asukoha, kestvuse ja juhendajate
kohta avaldame siin kodulehel ning Põlva valla Noorsootöö Keskuse sotsiaalmeediakanalites.
Sel aastal toimub maleva avalduste esitamine läbi SPOKU internetikeskkonna.
Maleva avalduste esitamiseks on vajalik ID-kaardi (ja koodide)
või Mobiil-ID olemasolu nii noorel kui lapsevanemal/eestkostjal,
seega palume juba praegu veenduda, et vajalikud vahendid (IDkaart, allkirjastamiseks vajalikud sertifikaadid vms) on kehtivad
ja olemas.
Antud süsteemile üleminek aitab kiirendada malevaavaldustele
kuluva menetluse aega, vähendada vigade riski (näiteks, et mõni
avaldus kaotsi läheb) vms ning võimaldab maleva jaoks vajalikud
dokumendid kiiremini sõlmida.
Kuigi esimene aasta vajab veel kindlasti harjumist, juhendamist
ja abi, loodame, et pikemas perspektiivis teeb see protsessi kõikide
jaoks lihtsamaks ja kiiremaks.
Lisainfo:
Põlva valla Noorsootöö Keskuse juhataja
5324 7788
polvantk@polva.ee

Ämmaemanda koduvisiidid
Põlvamaal
Põlva Haigla annab teada, et alates maikuust teostab sünnitusjärgset koduvisiiti Põlvamaa peredele Põlva Haigla ämmaemand
Karmen Suss. Teenus on Põlvamaa peredele tasuta!
Esmase visiidi saab sulle broneerida ämmaemand juba sünnitusosakonnast lahkudes. Edasisi koduvisiite kuni lapse 1-aastaseks
saamiseni, saab broneerida sinu ämmaemand sünnitusjärgsel visiidil või helistades Põlva Haigla ämmaemanduskeskusesse telefonile 799 9129.

INFOPÄEV TASUTA ÕIGUSABIST
ERIVAJADUSTEGA ISIKUTELE

07. JUUNIL KELL 12
Põlvamaa PIK-is, Uus tn 2, Põlva

Võimalus ÕTB juristiga neljasilmajutuks
lisainfo ÕTB telefonil 5385 0005
Toetab Justiitsministeerium

4 Kultuur ja elu

Mälestusüritus
„Ma ei unusta Sind!“
Mälestusüritus „Ma ei unusta Sind!“ on Naiskodukaitse poolt
ellu kutsutud üle-eestiline ettevõtmine 14. juunil, mil üheks päevaks saavad enamus Eesti raudteejaamu mälestuslindid juuniküüditamise ja kõigi võõrvõimude repressioonide tõttu kannatanute
mälestuseks. Juuniküüditamise aastapäev on ka lipupäev.
14. juunil möödub juuniküüditamisest 81 aastat. See oli esimene NSVL-i okupatsioonivõimude poolt korraldatud küüditamislaine. Juuniküüditamise ohvriteks olid eelkõige Eesti Vabariigi arengusse ja riigi iseseisvusse panustanud inimesed – hinnanguliselt
10 000 Eesti kodanikku, keda peeti Eesti riigis ohuks NSVL-i okupatsiooni püsima jäämisele, ohtlikult aktiivseteks ja isamaalisteks.
Nende hulgas oli palju kaitseliitlasi ja naiskodukaitsjaid, kes
eelneva 20 aasta jooksul olid panustanud Eesti riigi kaitsevõimekuse arendamisse.
Austusest ja püüdes omalt poolt panustada Eesti rahva ajaloolise mälu säilimisse on Naiskodukaitse ellu kutsunud mälestusürituse „Ma ei unusta Sind!“. Meenutamaks vägivaldselt peale surutud
teekonda teadmatusse, mis tabas ootamatult neid, kes olid oma lojaalsust Eesti Vabariigile väljendanud.
Mälestusüritust „Ma ei unusta Sind!“ toimub tänavu neljandat
korda. 326 laternaposti erinevates raudteejaamades üle Eesti saavad mälestuslindid, mille kogupikkus on lausa 1630 meetrit. Põlvamaal lehvivad mälestuslindid Vastse-Kuuste, Põlva ja Veriora
raudteejaamades.
Ürituse kohta leiate täiendavat teavet Naiskodukaitse kodulehelt www.naiskodukaitse.ee ja Facebook’is.
Sotsiaalmeedias on kõik Eesti inimesed oodatud jagama enda
perekondlikke mälestusi, mõtteid-tundeid #maeiunustasind tähisega. Näitame koos, et me ei unusta…
2021. aastal mälestuslinte sidumas Vastse-Kuuste jaamas.
Foto: Kairi Kirotosk.
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Peri elustas vana traditsiooni uues kuues
Asi sai alguse hetkest, mil Peri kooli vilistlane Rainer Vijard
pöördus külavanema poole ettepanekuga taaselustada jüriöö jooksu traditsioon, mida omal ajal oli siinkandis pikalt vedanud kehalise
kasvatuse õpetaja Heino Kusnets. Mõte järgnes mõttele ning ühel
hetkel saatis külaselts kaheksale valla külale ning naaberomavalitsustele välja kirjad üleskutsega osaleda Heino Kusnetsi nimelisel
jüriöö jooksul.
Üleskutsele vastasid Himmaste, Orajõe ja Rosma küla ning Põlva linn ja MTÜ Sõprus. Jooks sai teoks 23. aprilli õhtul. Distantsi
pikkuseks ligikaudu 14 km. Iga küla kattis jooksjatega enam-vähem
oma küla lõigu. Kokku osales 28 jooksjat. Starditõrviku andis Heino
Kusnets esimesele jooksjale kätte Himmastes. Finiš võeti vastu Peril.
Himmastest Perile jõudmiseks kulus mõni minut alla tunni.
Ajavaru ürituse ettevalmistamiseks oli lühike ja ressursid napid,
kuid korraldusmeeskond tegutses innustatult. Jooksule eelnes ka
väike talgusutsakas, et pargialune külaliste vastuvõtuks ikka puhas
oleks. Mõnelegi plaanile tuli loovalt uus lahendus leida. Üks väljakutsetest oli ajavõtt, mille alusel selgitada välja karikaomanik. Lõike
läbinud jooksjate ajad löödi kokku ning arvutati selle põhjal keskmine liikumiskiirus. Kõige suurema kiiruse (17,17 km/h) sai kirja Põlva linna meeskond, kelle hulgas jooksis kaasa ka vallavanem Martti
Rõigas. Järgnesid Himmaste (16,69 km/h) ja Orajõe (15,97 km/h).
Peri tuli auväärsele eelviimasele kohale.
Igale jooksjale jäi mälestuseks temaatiline medal. Rändkarika
viis kaasa Põlva linn, kelle korraldada jääb ka järgmine jooks. Medalid ja karika disainis ja valmistas Põlva vallas tegutsev pereettevõte
P3 Disain OÜ.
Heino Kusnets tähistas 3. mail 89. sünnipäeva. Pühendunud koolmeister töötas Peri koolis 51 aastat. Aastatel 1960-1976 rajati tema
juhtimisel Peri kooli spordisaal- ja väljak, mängude väljak, võimlemislinnak ning jooksu- ja suusarajad. Aastatel 1961-1965 oli ta ka
Põlva rajooni kergejõustikusektsiooni esimees. Kooli sulgemise järel
oli koos abikaasaga Peri kooli muuseumitoa asutamise eesvedaja.
„Asja eesmärk polnud joosta üksteisega võidu, vaid pigem
koos,” võttis toimunu tabavalt kokku Peri külaseltsi juhatuse liige
Karl Tammiste. Korraldamisel olid suureks abiks ja toeks MTÜ
Himmaste ja sealne külavanem Andres Vijar. Helipuldis toimetas
Indrek Tuur. Möödapääsmatud rahalised kulutused kaeti 100% Peri

Vasakult: vallavanem Martti Rõigas, Margit Õkva, Peri külavanem Innar Lutsar ja Heino Kusnets omanimelise jooksu
rändauhinnaga.
külaseltsile laekunud annetustest. Aitäh teile!
Rahvapärimuses oli jüripäeva üks tähtsamaid tegelasi karjane. Et
tänapäeval karjaseid traditsioonilisel agraarsel eesmärgil enam pole,
võib karjane olla ülekantud tähenduses ka mis tahes liiki juht. Selles
kontekstis võib karjase rolli omistada ka küla- või vallavanemale.
Nii said vanad kombetalitlused pisut kaasaegsemaks kohandatud.
Soovi korral võis pärast jooksu jääda jüritule äärde juttu puhuma ja
Kalmer Vaeva lõõtsamängu kuulama. Valmis olid seatud ka grillikohad ja saun.
Margit Õkva
MTÜ Peri külaselts juhatuse liige

Mida Periga peale hakata? Raamatukogude aasta
tants

Ökofestival tuleb taas!
Pühapäeval, 21. augustil leiab Karilatsi Vabaõhumuuseumis
aset Ökofestivali laat, kus sarnaselt eelnevatele aastatele kaubeldakse ainult käsitöö, looduse- ja tervisekaupadega ning puhta toidu, maa- ja metsaandidega.
Järjekorras juba 16. korda aset leidev festival pakub lisaks ka
kultuuriprogrammi kui võimalust osa saada erinevatest töötubadest.
Ökofestival avab külastajatele väravad 21. augustil kell 09:00
ja festival kestab kuni kella 16:00. Täpsema informatsiooni Ökofestivali kogu programmi kohta leiab kodulehelt www.ecofest.ee
ja Facebooki lehelt facebook.com/polvamaa.
Kui on soovi tulla festivalile kauplema, siis saab ennast veel registreerida festivali kodulehel https://ecofest.ee/laat/ ja kauplejaks
kandideerimine on kuni 22.06.2022
Ökofestivali korraldab SA Põlvamaa Arenduskeskus. Toetavad
Põlvamaa Omavalitsuste Liit ja Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fond meetmest “Piirkondlikud algatused tööhõive ja
ettevõtlikkuse edendamiseks” projektist „Põlvamaa PATEE programm 2020-2023”.

Tänavu oktoobris möödub kolm aastat MTÜ Peri Külaselts asutamisest. On aeg teha restart. SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital
(KYSK) projekti „Vabaühenduste arenguhüpe” toel on selts ettevalmistamas kogukonna arengukava, mis sõnastab seltsi järgneva kolme
aasta tegevused koos seitsmeaastase visiooniplaaniga, mille alusel
tugev kogukond väärindab paikkonna olemasolevat looduslikku, kultuurilist ja arhitektuurset pärandit, eesmärgiga suurendada paikkonna
atraktiivsust elukoha ja turismipiirkonnana.
Maakeeli öeldes kõlaks see nii, et kui sa perilasena soovid oma
naabrite keskel elada sõbralikult ja õnnelikult, olla oma elupaiga üle
uhke ning kuulda tuttavaid ja kontvõõraid õhkamas, et appi, ma tahaks ka siin elada, siis tuleb selle jaoks midagi teha. Lisaks on tugev
kogukond, kes omab mõtestatult koostatud ja reaalselt teostatavat tegevusplaani ning on valmis selle teostamiseks ka ise panustama, tõsiseltvõetav koostööpartner kohalikule omavalitsusele ja paikkonna
ettevõtetele.

Juuni esimene pool (jälgi teateid!) saab olema see aeg, mil seltsi
juhatus ootab absoluutselt kõiki Peri käekäigust huvituvaid inimesi
oma tulevikusoove väljendama. Seejärel analüüsitakse arengueksperdi kaasabil väljapakutud ideede sisu ja teostusvõimalusi ning ka seda,
kas ja kuidas need kogukonna eesmärke teenivad.
Külaseltsi eestvedajad ei ole anonüümne punt, kes kogukonnast
sõltumata mingit oma asja ajab. Selts on loodud eesmärgiga seista tugeva külakultuuriga ühtehoidva kogukonna arengu eest. Et teha seda
parimal võimalikul viisil, on juhtgrupil tarvis teada mida ja kuidas
soovitakse ning kas senitehtul ja tulevikuplaanidel on teie jaoks üldse
mingi tähendus.
Kas mulle läheb korda Peri heakord? Mida saan/tahan isiklikult
teha, et küla näeks välja puhas ja korrastatud? Kui oluline on minu
jaoks Peri raamatukogu-külakeskuse säilimine? Kuidas mõjutab selle
püsimine või kadumine minu elukvaliteeti? Kogukonna oma tervikuna? Milliseid teenuseid võiks raamatukogu kaudu veel kättesaadavad
olla? Kui oluline on minu/kogukonna jaoks, et ühel hetkel oleks Peril
jälle pood? Postiteenus? Kas olemasolevad transpordivõimalused on
piisavad? Kui olulised on mulle paremad vaba aja veetmise võimalused? Ühisüritused? Kuidas mulle meeldib mõte kiigepargist? Tuubimäest? Milline oleks mõistlik kaugküttelahendus? Lahendus majadevahelisele taristuvõrgule? Need on vaid mõned küsimused, millele iga
perilane täna ausalt ja asjalikult vastama peaks.
Senise juhtgrupi kogemus on, et miski ei tule kätte iseenesest. Asjade liikuma saamiseks tuleb endal märkimisväärses koguses aega ja
närvirakke mängu panna. Ja seda mõistagi vabatahtlikult. Vaba tahe on
universumi ning kõige selles sisalduva sügavaim olemus. Vaba tahe,
õhinapõhisus ja missioonitunne innustavad õilsatele tegudele, kuid
inimene on siiski ajalise ja ainelise ressursiga piiratud maine olend.
Et tänastel tegijatel oleks selgem ja kergem sihte seada, on tarvis, et
iga kogukondlane oma mõtete ja tegudega kaasa aitaks. Kohtumiseni
mõttetalgutel!
Margit Õkva
MTÜ Peri Külaselts juhatuse liige

22. aprillil hommikul kogunes keskraamatukogu lugemissaali
rühm Põlva valla raamatukoguhoidjaid, et ära õppida raamatukogude aasta tants. Koreograafia on ansambli Singer Vinger tähenduslikule, lugemist väärtustavale laulule „Teadagi“ loonud Kertu
Valjala.
Raamatukoguhoidjate meel oli üsna muretu, sest tantsu seadjaks ja õpetajaks oli palutud suurepärane tantsuõpetaja Andre Laine. Andrel said üks-kaks-kolm kõige sobivamad tantsimise kohad
(laudade taga ja ümber, riiulite vahel, rõdul, trepil) välja valitud.
Ja ei mingit pahandamist sammude pärast, mis pisut segi läksid,
ja käteringide pärast (koos raamatuga), mis hiljaks jäid. Ikka rahulikult ja huumoriga. Pisut üle tunni kulus trenniks ja siis saabus
abituriendineiu Kristella Nupp Meediasüstist, kes tantsu professionaalsel kombel üles võttis.
29. aprillil, tantsupäeval, toodi raamatukoguhoidjate tantsud
ilmarahva ette ehk Internetti hindamiseks. Põlvalaste oma sealjuures (jupike sattus ka Aktuaalsesse Kaamerase), ja kui palju häid
sõnu sai kuulda! Tantsuvideosid saab vaadata YouTube´is.
Kuna Tartu kolleegide algatatud tantsuaktsioon „Raamatukogude aastal tantsuga” kestab aasta lõpuni, tasub sammud selgeks
õppida ja üles võtta neilgi, kes raamatukogus ei tööta, ja mõelda
võiks sealjuures sellele, et raamatukogu on üks tore koht. Sest on
ju!
Suur aitäh Andre ja Kristella!
Põlva Keskraamatukogu
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Mooste Rahvamuusikakool 10
Käesoleva õppeaastaga saab Moostes asuval rahvamuusikakoolil täis kümnes aastaring. Unistus omaenda rahvamuusikat õpetavast
koolist tekkis kadunud Ülle Podekrati (1958 – 2016) mõtteis ajal, mil
tollane Mooste vallavanem Ülo Needo mõisa renoveerima asus. Kaks
head – mõte ja tegu – said ühendatud ning tänaseks on Mooste Rahvamuusikakoolist saanud muusikakool, kelle sarnast teist Eestimaal
võtta polegi.
Oli 2011. aasta. Mooste mõisa viinavabriku viinakelder-elamu oli
hävimisest päästetud. Aeg oli küps leidmaks majja tegevus, mis tooks
kasu ümbruskonna elanikele. Olin pärnumaalasena käinud mitmeid
kordi koos abikaasa Raivo Sildojaga läbi viimas Moostes toimunud
rahvamuusikakursusi ning vallavanem Ülo Needo palve peale, tulla
ja käivitada kohalik muusikakool, lõid minu silmad eriliselt särama.
Tundus, et Eestimaal ongi olemas see üks ja ainus paik, kus omi aastatega kogunenud mõtteid tegudeks tegema saan hakata. Minu sisetunne
osutus tõeks, töörõõmu on olnud erakordselt palju.
Seda kirge ja hoogu, mis on ühe kogukonnakooli ülesehitamisse
pandud, ei jaksa keegi mõõta ja pole vajagi, sest tulemused kõnelevad
iseenda eest. Oleme tõestanud, et ka väikses maakohas saab sisulises
mõttes pidada tippkvaliteediga sisukat, ainulaadset ja erilist muusikakooli. Kümne aasta jooksul on Moostes muusikapisikut saanud ühes
õppeaastas keskmiselt kümmekond eelkooliealist ja neli-viiskümmend põhikooliealist last, lisaks hulgaliselt täiskasvanutest õppijaid.
Õpilased on pärit lisaks Põlva vallale ka ümberkaudsetest valdadest.
Täiskasvanuid käib meile Tartustki.
Kooli tegutsemise algusest peale on meil olnud võimalik pakkuda
õppijatele ühte pillitundi nädalas. Ja see ongi kõik. Ansamblid ja koosmängutunnid, teooriaõpetus on olnud väga juhuslikku laadi, vastavalt
sellele, kas saame mingil hetkel seda lubada või mitte. Meie unistus
jõuda õppekava täitmiseks vajamineva tunnimahuni ei ole kahjuks
täitunud. Metoodiliselt läheneme õpilastele traditsioonilisest muusikakoolist erineval viisil. Õpitulemused on aga tõestanud, et ka pooliku
õppekava täitmise järel on meie kooli lõpetaja heade oskustega omal
erialal võrreldes eakaaslastega tavamuusikakoolidest. Meie lõpetaja
on tugev üksikpillimees, vilunud kuuldelisel teel õppimises, kõrva
järgi improviseerimises, omaloomingus, koosloomes, tunneb elementaarsel tasemel noodikirja. Oleme suutnud ilma regulaarse teooriaõppeta, ühe nädalatunniga pillimängus, koolitada välja õpilasi, kes on
asunud õppima nt Elleri nimelisse Tartu muusikakooli. Nad on valinud oma elukutseks muusikutee. Kõik räägib sellest, et süvendatud
omakultuurialasele õppele tuleks leida rohkem võimalusi olemaks jätkusuutlik. Et muusikat saaks õppida ka teisel viisil. Kui kohalik laps ja
noor saab end süvitsi harida euroopalikus muusikakultuuris, siis peaks
ta seda paralleelselt saama teha ka omakultuuris.

Üle-riigilise pärimusmuusika võistumängimise võitis Uku Zolgo Mooste
Rahvamuusikakoolist

XIV üleriigilise laste ja noorte pärimusmuusika võistumängimise
Grand Prix’ võitjad Uku Zolgo (2022) ja Mihkel Sildoja (2021)
koos õpetajate Kert Krüsbani ja Toomas Ojasaarega. Keskel kooli
eestvedaja Krista Sildoja. Foto: Kärt Petser
Ootame kõiki huvilisi saama osa meie juubelit tähistavast kontsert-aktusest, mis toimub Mooste folgikojas lastekaitsepäeval, 1. juunil algusega kl 18. Meie ette astuvad kooli värvikamad vilistlased,
nagu näiteks Aia Rikka, vabariikliku tunnustusega „Aasta kandleõpilane 2020“ pärjatud noor looja ning Mihkel Sildoja, 2021. aasta
vabariikliku laste ja noorte pärimusmuusika võistumängimise Grand
Prix’ omanik. Kooli praegustest õpilastest astub solistina üles äsjane
vabariikliku võistumängimise Grand Prix 2022 Uku Zolgo. Tegevuse lõpetanud poistebänd saab samuti võimaluse end korra kuulajatele
taasnäidata. Uued noortekoosseisud esitlevad seda, mida nad on äsja
möödunud koroonatalvel omandanud. Pilliklubilised ja ülekooliline
koosmänguseltskond pakuvad kaasategemise võimalusi ka publikule.
Kohtume ja tähistame!
MTÜ Virbel tänab oma toetajaid – Põlva vald, Räpina vald, Kanepi vald, Kastre vald, Eesti Kultuurkapital, Vana-Võromaa kultuuriprogramm, kohalikud kultuuritoetusfondid, lapsevanemad ja õpetajad.
Krista Sildoja
MTÜ Virbel Mooste Rahvamuusikakooli programmijuht ja
eestvedaja

Kaitseliidu noored panid
end proovile
6.-7. mail toimus Põlva maleva Noorte Kotkaste ja Kodutütarde
patrullvõistlus ,,Kotka Rännak 2022”. Rännakulised liikusid 2-liikmelistes võistkondades, moodustades lahingpaari. Rajal oli kokku
22 lahingpaari, kellest 16 seiklesid pikemal rajal ja 6 lühemal rajal. Vanema vanuseastme(vanuses 14-18a) jaoks sai rännak alguse
reede õhtul Vastse-Kuustest. Võistlejaid ootas ees 17 tundi seiklusi,
ootamatusi, pimedaid öötunde ja muidugi rohkelt meeskonnatööd.
Ruttu jõudis kätte pime aeg, mis pani proovile võistlejate julguse ja
oskused pimedas orienteeruda. Lisaks patrullis rajal ka vastutegevus,
kelle ülesandeks oli takistada võistlejate liikumist suurtel teedel –
võistlejad pidid liikuma varjatult ja võisid kasutada vaid metsasihte
ja väiksemaid teid/radasid. Raja pikkuseks oli planeeritud linnulennult umbes 35 km aga nii mõnigi võistkond kõndis kokku ligi 60 km.
Hommikul ühinesid Saesaare parklas vanemate rännakulistega
11-13 aastased noored, kes olid rajal 5 tundi ja nende rajapikkuseks
jäi umbes 10 kilomeetrit.
Kontrollpunktides ootasid võistlejaid eriilmelised ülesanded.
Näiteks tuli teada võrukeelsete sõnade tähendusi, Eesti lipupäevi, sai
teha lõket, sõita kanuuga, anda abivajajatele esmaabi, määrata militaarmaailmas kasutusel olevat rasketehnikat, teha skautlikke sõlmi
jne.

Poisid esmaabi andmas. Foto Sirelin Timmermann.
Kiiruse ja täpsuse sai proovile panna takistusrajal, kus lisaks
jooksmisele tuli ka õhupüssist lasta. Laupäeva pärastlõunal jõudsid
noored väsinute, aga õnnelikena Põlvasse, kus neid ootas ees viimane katsumus, milleks oli Päästeameti poolt korraldatud takistusrada.
Peale seda said noored „jalad seinale visata“ ja hinge tõmmata, sest
suur seiklus oli selleks korraks läbi.
Aitäh korraldajatele ja abilistele! Suurim tänu peakorraldajale
Janno Simsole.
Karoliina Kets
Põlva II rühma kodutütar

Rosma külapäev 2022
Rosma külapäev sai tänavu toimuda taas 1. mail, kui külarahvas ja kaasaelajad kogunesid, et veeta
üheskoos tore pärastlõuna. Päeva avas oma kõnega külavanem Tõnu Lõbu, millele järgnes traditsiooniline programm. Toimus õnneloos ja viktoriin, muusikalise etteastega esinesid Keit Musting ja tema laulu-

tüdrukud. Põnevust pakkusid ka
Naiskodukaitse ja Kaitseliit, kes
tutvustasid huvilistele, kuidas
kriisiajal toime tulla, mida varuda ja kuidas mõistlikult käituda.
Tegevusi jagus nii väikestele
kui suurtele, lapsi rõõmustas lastenurk, täiskasvanutele pakkus
põnevust näiteks STIHL oma
aiatehnikaga, Signe Lilled taimeväljapanekuga ja loomulikult ka
eelmainitud Kaitseliidu ja Naiskodukaitse programm.
Täname osalejaid ja kaasaaitajaid: Põlva Vald, Coop Põlva,
Naiskodukaitse, Kaitseliidu Põlva malev, Stevik OÜ, Signe Lilled, Eesti Muna, Sale, Bauhof.
Kohtumiseni juba järgmisel
külapäeval aastal 2023.

Tõnu Lõbu
Rosma külavanem

Mooste Rahvamuusikakoolil on rõõm teatada, et
teist aastat järjest tuli üle-riigilise laste ja noorte pärimusmuusika
võistumängimise
Grand Prix Moostesse. Võitjaks osutus 14-aastane lõõtsaõpilane Uku Zolgo, kelle
esimeseks õpetajaks oli Toomas Ojasaar, viimastel kahel
aastal aga Kert Krüsban. Sel
aastal osales Viljandis kokku
49 erinevas vanuses pärimusmuusikut mitmetes pilli- ja
tasemerühmades.
“Muljed on väga positiivsed, sest kuulda ja näha sai
väga erinevat taset, pille oli
väga erinevaid,” jagas žürii-

Uku Zolgo, parim noor pärimusmuusik 2022. Foto: Kärt Petser

liige Tarmo Kivisilla. Tema sõnul oli Grand Prix’ ehk peaauhinna võitja Uku Zolgo pillimäng perfektne. “Hästi viimistletud, põhimõtteliselt
võiks kohe plaadi peale panna. Ta on saanud väga head juhendamist,”
kiitis Kivisilla.
Žürii hindas iga mängija individuaalset lähenemist ning meisterlikkust - pilli tehnilist valdamist ja lavalist olekut. Kuna osalejaid oli
palju, moodustati kaks eraldi žüriid, kuhu kuulusid kandleõpetaja Kati
Soon, Elleri kooli pärimusmuusikaõpetaja Katariina Tirmaste, Sibelius-Akadeemia tudeng Kärt Tambet, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia pärimusmuusika osakonna juht Tarmo Kivisilla, TÜ Viljandi
Kultuuriakadeemia direktor Juko-Mart Kõlar ja Klassikaraadio peatoimetaja Tiia Teder.

Mooste Rahvamuusikakool

MOOSTE
RAHVAMUUSIKAKOOL
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KONTSERT-AKTUS
ESINEVAD VILISTLASED, TÄNASED ÕPILASED JA ÕPETAJAD

6. mail toimus Orajõe küla koristusõhtu. Koristasime teeäärtest prügi,
korrastasime külaplatsi ning paigaldasime külaplatsile KOP programmi abil soetatud grilli. Võrreldes varasemate aastatega saime sel aastal
tunduvalt vähem prügi, mis on ainult rõõmustav. Talgutel osalejate
vanus läheb meil külas ka aina nooremaks, lapsed olid väga agarad ja
asjalikud talgulised. Peale töötegemist ootas osalejaid kuum talgusupp
ning maitsev kringel. Aitäh kõigile osalejatele!
Ariana Eerits

6 Kultuur ja elu
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Lugema õppimise lood, 3
Põlva
• Kristiina Ehini ja Silver Sepa
luule- ja muusikaõhtu „Ajajõel“
27. mail kell 21 lugemissaalis.
• Lastehommik lasteteeninduses
28. mail kell 11-13. Väikesed ja
suured on oodatud meisterdama,
mõistatama ja otsima!
• Raamatu „Ütekõrra om katõkõrra“ esitlus 28. mail kell 21
raamatukogu parklas.
Kaido Kaha on raamatusse koondanud 35 võro keelt mõistva põlvalase mälestused nõukaajast. Lisaks on raamatus rahvasuust üles
korjatud naljandeid.
• Lasteüritus „Koogilood ja
pannukad“ 1. juunil kell 10.15
lasteteeninduses. Raamatukogus
loetakse üheskoos Anti Saare raamatut „Suur koogitegu“, raamatukogu õuel süüakse pannkooke ning
mängitakse.
• Kohtumine kirjanik Tõnu Õnnepaluga 9. juunil kell 18 lugemissaalis.
Kirjanik räägib oma erinevatest
elupaikadest ja nende tähendusest
oma loomingus. Miks me asume
elame ja rajame kodu just sellesse
ja mitte teise kohta? Kas inimesel
on juured? Kirjutamine ja ehitamine, maja ja raamat, kumb on tähtsam. Mis on üldse elus tähtis, kõige-kõige-kõige tähtsam, see üks ja
ainus, see mis jääb, kui kõik tähtis
valemist välja taandada?
• Lii Jürgensoni maalinäitus
„Pildi ees või pildi sees“ 30. juunini lugemissaalis.
• Kirjaniku, kunstniku, ajakirjniku, seltsitegelase ja õppejõu Jaan
Vahtra 140. sünniaastapäevale
pühendatud näitus 5. juulini näitusevitriinis. Koostöös Tartu linnaraamatukoguga.
Himmaste
• Lugemispäev lastele 14., 21. ja
28. juunil kell 16.
• Joonistuspäev lastele 3. ja 17.
juunil kell 16.
• Pannkoogipidu Pipiga 15. juunil kell 13 külakeskuse saalis. Hea
ilmaga lustime õues!
• Karine Andrjuškevitšjute näitus „Vanade raamatute uus elu” 3.
juunini. Vanadest raamatutest on
loodud vahvad kunstiteosed.
• Vestlusring koos lastega „Kuidas me tähistama jaanipäeva?“ 22.
juunil kell 12.
• Jaanipäev koos MTÜ-ga Himmaste 23. juunil kell 20.
• Käsitööde kevadnäitus 3. juunini külakeskuse saalis (raamatukogu lahtiolekuaegadel).
• Raamatuväljapanek „Suvi kutsub Põlvamaale“ 13.–30. juunini.
Kauksi
• Pannkoogipäev 9. juunil kell 12.
Külas on näomaalija.
• Tanel Tuvikese fotonäitus „Silmapiiri kaugus“ 1.–17. juunini.
• Püsiväljapanek „Kuni su küla
veel elab“ Kauksi küla ja kooli käsitlevatest kodu-uurimistöödest.
Kiidjärve
• Tutvume koos teisipäevalistega Leelo Tungla loominguga ja
teeme suveplaane 16. juunil kell
11.20-12.20.
• Suve alguse tähistamine koos
lastega 21. juunil kell 12.14. Tutvume Leelo Tungla loominguga,
loeme, laulame, mängime ja joonistame.

Kiuma
• Neljapäevaklubi (kirjandusklubi)
kokkusaamine neljapäeviti kell 10.
Mooste
• Lugemistunnid kokkuleppel lasteaiaga.
Peri
• On meie keskel suvi! ehk 6. juunil kell 14 mängime vanu häid
õuemänge.
• Pannkoogitegu „Ise teeme, ise
sööme, ise rõõmsalt laulu lööme!“
15. juunil kell 14. Oodatud on nii
väikesed kui ka suured!
• Kuuteema on „Leelo Tungal
75“. Armastatud kirjaniku looming on väljapanekul ja ühislugemisel.
• Lapsi ootavad Lugemisisu programmi raamatud.
Rasina
• Pannkoogipäev 2. juunil kell
11.30.
• Püsiväljapanek „Rasina kool ja
küla läbi aegade“.
Taevaskoja
• Maarja Küla näitus „Eriline
kunst“ 31. maini. Väljas on akrüülmaalid ja käsitöö.
• Käsitöö näitusmüük seltsingu
Vesipapp töödest. Sealhulgas Taevaskoja-ainelised meened.
Tilsi
• Voolime koos lastega putukaid
7. juunil kell 14.
• Loeme koos lastega luuletusi
lindudest 14. juunil kell 14.
• Lahendame koos lastega mõistatusi 21. juunil kell 14.
• Loeme koos lastega muinasjuttu 28. juunil kell 14.
• Külli Kolina fotonäitus „Põlvamaa rohujuure tasandil“ 30. maist
30. juunini.
Vanaküla
• Pannkoogipäev 12. juunil kell 13.
• Jaanipäev 25. juunil kell 19.
• Põlva kunstniku Maie Karaski
maalide näitusmüük 30. juunini.
• Keraamiliste skulptuuride näitus õuealal 15. maist 30. septembrini. Aastate jooksul valminud
Põlva Kunstikooli õpilaste lõputööd, juhendaja Mart Vester. Hooajaline näitus avati esmakordselt
2017. aasta kevadel.
Vastse-Kuuste
• Lugemis- ja nuputamispäev lastele 1., 8., 22. ja 29. juunil kell 14.
• Õhtutund kirjanikuga: külas Mika Keränen 7. juunil kell
18.30. Külaline esitleb ka oma uusimat raamatut „Minu Karjala“.
• Algklassiõpilaste kohtumine
kirjaniku ja ajakirja Hea Laps toimetaja Kätlin Vainolaga 8. juunil
kell 11.50. Lõpetame koos pidulikult ka Lugemisisu hooaja.
• Pannkoogipiknik 10. juunil.
Loeme Anti Saare raamatut „Suur
koogitegu“, räägime muudki huvitavat pannkookidest ja loomulikult
laseme pannkookidel hea maitsta.
Koostöös Vastse-Kuuste Kooliga.
• Traditsiooniline suve käsitöö
näitusmüük „Taaskasutus – asjade uus elu“ 1. juunist 31. augustini.
Ootame terve suve jooksul näitusmüügile nii suurte kui ka väikeste
käsitöömeistrite töid.
Info tel 792 0394;
vkuuste@raamat.polva.ee

Seekordses vallalehes ilmub kolmas žürii poolt esile tõstetud
lugu Peri raamatukogule saadetud lugejakirjadest. Autoriks Võru
vallas Kosel elav 74-aastane Ellen Väljandu. Tema muhedaid võrukeelseid lugusid leiab ka Uma Lehest. Kirjavarast lugupidav
proua on aktiivselt osalenud Uma Lehe jutuvõistlusel ja olnud ka
korduvalt auhinnatud.
Selle looga saab lugema õppimise lugude projekt ka lõpetatud. Peri raamatukogu tänab kirjutajaid, žüriid ja kõiki, kes vallalehe vahendusel kaasa lugesid.
Žüriiliikmete kommentaare Elleni loole:
Krista Pikk: „Hästi kirjutatud, huvitav. Eriti meeldis esimene lõik.
Oli nimetatud palju raamatuid. Konkreetne, sorav lugeda”.
Rainer Rahasepp: „Noorena raamatutesse kaevudes, neid lehitsedes uurides võib ühtäkki avastada, kuidas üks armas raamat ja siis
juba teisedki raamatud sind endasse võtavad ja siis avastad… kui
ägedad ning täis põnevust ja silmaringi avardavad ja fantaasiamaailma pakkuvad võivad olla raamatud. Raamat võib olla sinu
kõige, kõige parem sõber. Ait´umma sulle, hea Ellen, südamliku
memuaari eest!”
Lugemaõppimise lugu:
Miski ei suutnud mind
raamatutest eemal hoida
Niikaua, kui end mäletan, on
raamatud mind alati tõmmanud ja
koos minuga käinud. Mu isa oli ka
suur raamatulugeja ja mitme raamatukogu külastaja. Ema õmbles,
teda raamatud eriti ei huvitanud.
Aga ema sõbranna töötas Võru raamatupoes ja sellal, kui ema temaga
jutustas, piilusin mina müügilolevaid ilusaid, värvilisi raamatuid.
Lasteraamatud olid isegi tollal, 1950-ndatel odavad, maksid 5
kopikat, 10 kopikat. Minu lunimise peale ja sõbranna pealekäimisel ostis ema ikka mõne raamatukese. Meelde on jäänud „Onu
Stjopa”- kaanel pikka kasvu militsionäär, „Vaat, mis juhtus”- kaanel armas nässune kutsikas. Siis veel „Väike Mai”, „Pöial-Liisi”.
Esialgu sirvisin niisama, vahtisin pilte. Lugema mind kodus enne kooli ei õpetatud. Isa ütles, et vara veel, muidu hakkab

koolis igav. Eks ta enda kogemustest teadis. Oli olnud koolis nii
tark, mõtles igavusest krutskeid välja, kusjuures tegi kaks klassi
ühe talvega. Ise ma pusisin siis enne kooli tähed selgeks ja oma
nime ka oskasin kirjutada. Suved veetsin vanaema pool Põlvamaal Himma külas. Seal said mu lemmikuteks vanad ajakirjad
„Maret”, „Taluperenaine” ja kalendrid. Painasin ikka vanaema, et
ta mulle loeks. Eriliseks lemmikuks sai jutuke „Rõõmuraasukesest”. Seda võisin kuulata lõputult ja iga kord jooksid kurbusest
pisarad.
Aastakümneid hiljem painas mind, kust ajakirjast seda loeti. Nüüd lõpuks sain teada, et see oli Magda Pihla jutt ajakirjast
„Naisele”. 1944. a. kui koolis lugemine päris käppa sai, ei suutnud mind miski raamatutest kaugel hoida. Lugesin läbi kooliraamatukogu, lisaks tõi isa linna raamatukogust. Olen siiani kiire lugeja. 11-aastaselt ostsin kogutud kopikate eest päris oma raamatu
J. Londoni „Valgekihva”.
Tädipoeg oli ka raamatufanatt, nii kinkisime teineteisele sünnipäevadeks ikka raamatuid. Ema kinkis mu 12. sünnipäevaks S.
Rannamaa „Kadri”. Oh neid pisaraid voolamas ja Kadrile kaasa
tundmas. Maamaja pööningul tudeerisin vanu kalendreid ja vana
kirjaviisi, selgeks ma need kõverikud sain. Karjas olles käis raamatuke ikka pauna. Õnneks juhtusid leebe iseloomuga lehmad,
kes jalga ei lasknud, kui end raamatusse unustasin.
4. klassi sügisel avastas kooliarst silmi kontrollides, et vajan
prille. Ema isegi natuke parastas, et nõna kõgõ raamatun. Isagi
pani lugemisveto peale, mille küll ruttu unustas. Ma ise ka proovisin enne vajalikud tööd ära teha, kui lugema sättisin. Olin 14,
kui linnas uude korterisse kolisime. Ema ei lubanud lasteraamatuid kaasa võtta, need pandi kasti ja viidi maale lelletütrele.
Küll tulid minuga kaasa „Üle õue õunapuu”, „Imeflööt” jt
paksemad raamatud. Ka E. Enno „Üks rohutirts läks kõndima”.
Kui mu omad lapsed väikesed olid, hakkasid ilmuma kordustrükid mu lapsepõlveaja raamatutest. Ostsin need uuesti ja lastele
ette lugedes elasin kaasa justkui toona lapsepõlves.
Maa-vanaemal hiljem külas käies oli mul kaasas „Cipollino
seiklused”. Nüüd lugesin mina vanaemale ette. Siis jäi vanaema
haigeks ja suri - esimene mõte, mis mul peast läbi käis, oli: vanaema ei saanudki teada, kuidas „Cipollino” raamat lõppes...

Lugemine käppa!
Lugemiskoer Nepsu on alates 2019. aasta sügisest Põlvas laste lugemisoskust hästi edendanud. Just niisuguse hinnangu annavad lugemiskoerte programmile lapsed, lapsevanemad ja õpetajad. Väga taibukas ja sõbralik Nepsu
tundub nendega päri olevat, aga lisaks kuulamistööle keskraamatukogu lasteteeninduses tahaks ju ka koos lastega hullata.
Kolmanda hooaja lõpupidu peeti 12. mail Himmastes. Siinne tubli raamatukoguhoidja Ene Lugamets oli peole kutsunud ka Himmaste lapsi ja seda toredam oli üheskoos tegutseda. Nepsu näitas muidugi oma oskusi. Tema perenaine
Urve Seedre vastas laste küsimustele.
Raamatukoguhoidja Sirve Valdmaa tänas kõik programmis osalenud lapsi
diplomi ja väikese kingitusega. Hoogsa tegevuse järel kulusid hästi ära kringel, küpsised ja morss.
Loodame, et Nepsu sügisel taas raamatukokku laste lugemist kuulama tuleb!
Põlva Keskraamatukogu

Ellen Väljandu
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Põlva Gümnaasium laias maailmas
Aprilli lõpp ja mai esimene pool on Põlva
Gümnaasiumile olnud seiklusterohke aeg. Füüsiliselt kui virtuaalselt on jõutud käia Euroopast
Ameerikani, ette võeti ka teekond Ukraina poole.
Kõigest sellest aga lähemalt.

Võistlus oli tasavägine ja pingeline viimaste
minutiteni: Põlva võistkond “Passat” rebis end
napilt esimeseks vaid 3 minutit enne võistluse
lõppu! Kuigi igaüks oli oma kodus, oldi ühenduses videosilla teel ja pinge, elevus ning rõõm
olid sama siirad, mis “päris” spordivõistlustelgi. Korraldava organisatsiooni MAGIG, Inc.
poolt sai iga võitjatiimi liige $100 Amazoni
kinkekaardi. Oli väärt osalemist!
Põlva Gümnaasiumi võistkonda kuulusid:
Uku Sõrmus, Rainer Vana, Hendrik Kink, LeoMartin Pala.
Muljeid jagas
Uku Sõrmus (J-klass)

Sinilillerännak Kiievisse

Sinilillerännak viis rändajad sellel aastal virtuaalselt Tallinnast Kiievisse, et näidata toetust
Ukraina rahvale sellel raskel ajal. Distants kokku
(1805 km) on piisavalt pikk, et seda üksi ei jõua
30 päevaga läbida, aga koostöös peitub jõud. Panid ka meie tööpere liikmed tiimi kokku ja asusid
01. aprillil teele. Interaktiivse kaardi peal oli põnev jälgida, kellega samas tempos liigutakse, kui
kaugele on teised osalejad jõudnud ja palju veel
minna on. Vahepeal tundus, et me päris Kiievisse ikka ei jõuagi, aga siis see juhtus. 30. aprilli
õhtuks jõudsime ühise pingutuse tulemusena siiski kohale! Igaüks panustas nii nagu jaksas, aga
kõik said osa mõnusatest tervistavatest jalutuskäikudest ning pöörasid kasvõi korraks rohkem
tähelepanu oma liikumisharjumustele või nende
puudumistele.

Mentorgrupiga Itaaliat avastamas

Käisime vahemikus 26.04-29.04 mentorgrupiga reisil Itaalias, Loveres. Esimesel õhtul tutvusime niisama linnaga. Teisel päeval läksime
umbes 650 meetri kõrgusele matkama! Sihtmärgiks oli mäeotsas asuv kirik, kust avanesid kirjeldamatud vaated.
Kolmandal päeval sõitsime praamiga teisele
poole järve - Pisogne linna. Linn oli väga armas.
Edasi läksime väiksema grupiga Bergamo linna.
Teekond sinna oli väga seiklusterohke ja õpetlik.
Viimasel päeval sõime viimast korda ülihead jäätist ja nautisime sooja päikest! 29.aprilli rahvusvahelise tantsupäeva puhul tegime ühe ühistantsu otse imeilusate mägede ja Iseo järve taustal.
Võtsime puhkusest viimast! (Foto Mentorgrupiga
Itaalias)
Reisimõtteid vahendas
Kertu Noormets (P-klass)

Euroopas tunnustatud ettevõtlik kool

Passatiga Põlvast Ameerikasse

Sel volbriööl, 30. aprilli õhtul, istusid neli
kohalikku noort mitte lõkke ees, vaid oma kodudes arvutiekraanide taga. Selle põhjuseks ei
olnud aga lodevad eluviisid, vaid neljatunnine
kübervõistlus MAGIC CTF, kust võttis osa ligi
90 võistkonda nii Eesti kui USA koolidest. Põlva
Gümnaasiumi neljaliikmeline võistkond suutis
selle võistluse ka kinni panna!
MAGIC CTF-i (ing k Capture The Flag) puhul on tegu iga-aastase alustavatele häkkeritele
suunatud küberkaitsevõistlusega. Võistkonnana
kogutakse läbi erinevate küberülesannete punkte: punkti saad, kui sisestad võistlussüsteemi õige
vastuse (“lipu”), mis võib olla nii vastus ülesandes esitatud küsimusele kui mõni ülesande sisse
peidetud sõna või lause.
Ülesanded varieerusid alates lihtsamast otsingumootori kasutamisest (“Leia etteantud pildi
järgi, mis arvutimängust on antud kuvatõmmis”)
kuni Windowsi ja Linuxi operatsioonisüsteemidega ümberkäimise, erinevate programmeerimiskeelte valdamise ja võrgulogide analüüsimiseni
(“Analüüsi võrgulogi järgi, mis on üle TCP saadetud faili SHA256 räsi.”). Ampluaa oli lai!

Alates 5. maist on Põlva Gümnaasium pärjatud Euroopa ettevõtliku kooli tiitliga. See on
auhind, milleni me poleks jõudnud meie koolis
igal aastal sündivate üliägedate ja väga edukate
õpilasfirmadeta,
õpilaste üldise ettevõtliku hoiaku ja tööpere
toetuseta. Aitäh kõigile
asjaosalistele, jätkame
samas vaimus! On ju ettevõtlikkus ka üks meie
kooli väärtustest. Koolipere eriline tänu kuulub
ettevõtlusõpetaja Kaia
Tammele, kes juhendab
ja toetab Põlva Gümnaasiumi õpilasfirmasid
kogu protsessi vältel
sõltumata nädalapäevast. Lisaks aitab ta õpilastel mõista majanduse
algtõdesid ning jagab noortele huvilistele turundusalast tarkust.
Seiklused kogus kokku ja vahendas
Marit Oimet
Põlva Gümnaasiumi koolielu korraldaja

Põlva Kooli õpetajad täiendavad oma teadmistepagasit
erinevates Euroopa riikides
Põlva Kooli õpetajad on juba mitu aastat käinud õpirännetel
Euroopa riikides ja me jätkame seda toredat traditsiooni.
Sel aastal algas üks uus projektiperiood, kuhu on kaasatud ka
õpilased. Õpirändama lähevad 10 õpetajat ja 20 õpilast. Mais lõpeb aga eelmine periood Erasmus+ projektiga, mille teema oli iseseisva õppija toetamine.
Üheksa õpetajat said aastatel 2020 - 2022 käia kursustel ja külastada koole Itaalias, Rootsis, Küprosel ja Hispaanias. Koolitustel
õppisid õpetajad kasutama erinevaid õpilasi toetavaid draama ning
koostöötegevuse nippe.
Mõned tähelepanekud õpirännetest, kus õpetajad osalesid töövarjudena:
“Meeldis laste oskus teha iseseisvalt tunnis tööd, oskus olla
vaikselt ja oskus rääkida teisi mittehäiriva hääletooniga.
Tundide ja vahetundide erinev pikkus hajutab õpilasi rohkem
eralduma ega tekita suurt vahetunnimelu. Õigeaegselt (s.t. varakult) pööratakse tähelepanu ja hakatakse tegelema õpiraskustega
laste toetamisega.
Kindlasti vääriks järgimist helisummutavate ehitus- ja viimistlusmaterjalide kasutamine koolimajades.
Põnevad olid innovaatilised digilahendused, mida kasutatakse
õppetöös ja tugimeetmetena. Rootsis kasutati näiteks logopeeditöös arvutirobotit, mis tuvastas õpilase lugemisvead ja aitas hiljem
vigu korrigeerida.
Rootsist jäi meelde ka kuraator, kes töötab klassijuhatajana
ning osaliselt täidab sotsiaalpedagoogi ülesandeid mitmes paralleelklassis korraga. Aineõpetajal on hea pühenduda põhitööle, kuraatoril võimalus teada ja tunda põhjalikumalt õpilasi ning suhelda
nende lähivõrgustikuga. Nii ei pea õpilane valima mitme usaldusisiku vahel.”
Iga õpiränne toetab õpetajate huvisid, uudishimu ja silmaringi.
Koostöö Euroopa koolidega jätkub Põlva Koolis kindlasti ka edaspidi. Meie õpirännetest saab rohkem lugeda Põlva Kooli õpirände
blogist https://polvaopiranne.wordpress.com/.
Kaire Hakk
Erasmus+ projektide koordinaator Põlva Koolis
Fotomeenutused õpirännetelt erakogudest.

Meie Stuudio tantsis
Rahvusooperi laval
2. mail Rahvusooperis Estonia toimunud Koolitants 2022 lõppkontserdil olid laval parimatest parimate kõrval ka Meie Stuudio
tantsijad.
Sel hooajal võttis Koolitantsu piirkondlikest voorudest
osa enam kui 500 eripalgelist
tantsu, millest lõppkontserdile
pääses 54.
Lõppkontserdil üles astunud Meie Stuudio noored tõid
lavale lõbusa käsitluse eesti
tantsust. Esitlusele tulnud “Sokumäng” on kaasahaarav lugu
kahest riiakast sokust, kes läbi
tantsu omavahel mõõtu võtavad.
“Sokumäng” pälvis tunnustuse põnevate joonistega
raamitud vaba ja värske eneseväljenduse eest. Tantsu autor ja
juhendaja Andre Laine.
Tekst ja fotod Meie Stuudio
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Mis saab Kauksi koolist?
Selle aasta 5. aprillil toimus Kauksi Põhikoolis lastevanemate
koosolek. Koosolekul osalesid kooli lapsevanemad, kooli direktor
ja Põlva valla abivallavanem Koit Nook. Põhiteemaks Kauksi Põhikooli tulevik.
Vallapoolsed seisukohad esitas abivallavanem Koit Nook. Ta
pakkus kooli jätkamiseks välja 4 varianti:
• Jätkata nagu seni põhikoolina, mis on kooliastmete kaupa jagatud kolmeks liitklassiks;
• 6-klassilise algkoolina;
• 4-klassilise koolina;
• 3-klassilise koolina.
Abivallavanem tutvustas kohalolijatele Kauksi Põhikooli
2022. aasta eelarvet, tõi välja Põlva valla koolide õpilaskohtade
maksumused ja Kauksi kooli kahe järgmise aasta prognoositavad
õpilaste arvud.
Tõdeti, et kuigi Kauksi Põhikoolis on õpilasi vähem kui teistes
valla koolides, ei ole ühe õpilaskoha maksumus Kauksi koolis kõige suurem, on kallimaid maksumusi.
Lapsevanemad leidsid, et kuigi kool on oma nn õpilasarvude
hiilgeajad selja taha jätnud, on siiski kooli jätkamine põhikoolina
väga vajalik, ja tõid välja väikese kooli eelised:
• kiusamisvabadus, kus probleemid lahendatakse operatiivselt;
• kokkuhoidev sõbralik koolipere;
• õpetajatel on aega süvitsi tegeleda iga lapse probleemidega
ja erivajadustega;
• kodune õhkkond;
• kooli looduskeskne asukoht;
• maitsev koolitoit.
Lisati ka, et õpilased, kes on II või III kooliastmes suurematest koolidest kohanematuse tõttu kooli õppima asunud, on väikese
kooli elukorraldusega väga rahul.
Tõdeti, et just väiksemaid koole võiks rohkem nn reklaamida,
et Kauksi Põhikooli on ALATI oodatud nii iga 1. klassi astuja, kui
hilisem liituja. Lapsevanemad välistasid sellise võimaluse, et kool
oma uksed sulgeks ja need lapsed, kes on juba alustanud õppimist
Kauksi Põhikoolis ja on harjunud olema väikeses, hubases ning
koduses keskkonnas, saaksid ka edaspidi oma kooliteed jätkata.
Lapsevanemad tundsid muret, et kui need lapsed suunata suurematesse koolidesse, siis lisaks vaimsele painele langeb ka laste õppimistahe ja õppeedukus.
Lapsevanemad otsustasid seista selle eest, et Kauksi Põhikool
jääks 9-klassiliseks ja avatuks mitte ainult järgmisel õppeaastal,
vaid ka edaspidi.
Lisaks tegid Kauksi Põhikooli lapsevanemad üleskutse teistele
Põlva valla lapsevanematele, kes soovivad, et lapsel oleks koolis
hubane ja kodune tunne, tuua oma lapsed õppima Kauksi Põhikooli. Riikliku õppekava järgi õpetatakse ju igas koolis. Lapse turvalisus ja heaolu eelkõige.
Koosoleku lõpus leppisid lapsevanemad, kooli direktor ja abivallavanem kokku, et kohtutakse veel maikuus.
Üks on kindel - Kauksi Põhikool jätkab oma tegevust järgmisel
aastal põhikoolina!
Tiina Vahter
Kauksi Põhikooli lapsevanem

Mis on õnne valem?
6. mail toimus Tilsi Põhikoolis vaimse tervise õpisündmus
„Mis on õnne valem?“, kus otsisime oma õnne valemit. Toimus
vaimsele tervisele suunatud õpisündmus kuhu olid oodatud osalema Põlva valla 5. kuni 9. klassi õpilased ja lastevanemad.
Sündmusel olid erinevad teraapilise sisuga töötoad, kust kõigil oli võimalik leida just endale sobivad tööriistad, et tulla toime
rasketel hetkedel oma elus. Meil oli meditatsioonituba, naerutuba,
kunstituba, improteater ja külas oli Kristjan Lüüs, kes noortega
väga vahvaid ja avatud vestlusi pidas. Üks töötuba oli ainult lastevanematele – seal rääkis oma lugu üks ema, kelle laps on olnud
väga katki ja kuidas emana sellega toime tulla.
Sündmust tuli avama haridusminister Liina Kersna, kes hindab
väga vaimse tervisega tegelemist. Peale töötubasid oli koolihoovis
„trepikontsert“, kus esines popmuusik Hunt.
Peale sündmust saime palju positiivset tagasisidet, nii lastelt
kui ka vanematelt. Mitu last ütlesid, et nad said mitmest töötoast
enda jaoks nippe, kuidas säilitada rahu või kuidas tulla toime ärevatel hetkedel. Noored tõid esile Kristjan Lüüsi vestlusi, mis nende
arvates olid lausa elumuutvad, just selle sõnumiga, et OLE SINA
ISE – no mis siis ikka juhtuda saab, kui sa oled sina ise.
Meie hinnangul läks sündmus igati korda ja oleme väga-väga
tänulikud oma toetajatele. Kindlasti loodame, et selle sündmusega
on pandud alus uuele traditsioonile Tilsi Põhikoolis, sest meil on
plaanis vaimsele tervisele suunatud sündmust korraldada ka järgmisel aastal.
Täname väga meie koostööpartnerit MTÜ TI NO.
Lisaks täname sponsoreid: Põlva Vallavalitsus, AS Värska Originaal, Coop Põlva, Vana-Koiola Rahvamaja, Esticom OÜ, Himmaste Puit ning eraisikud Margus Lõiv ja Peep Kuusik.
Piret Valdmaa
Tilsi Põhikooli direktor

Viimane veerand algas Põlva Roosi
Kooli õpilastele üllatusega
Juba pikemat aega olime oma kollektiiviga mõelnud, kuidas õpilaste vaba aega paremini sisustada, sest meil on ju ka õpilaskodu.
Kõik sai alguse sellest, kui Coop Põlva kuulutas Facebookis heategevuslikul jõulukampsuni päeval, et iga neile antud n-ö pöial kingib
meie koolile ühe euro. Nõnda koguti 521 meeldimist. Meie olime õnnelikud, kuid Coop üllatas veelgi – kogutud summa duubeldati ning
lisaks toodi kooliperele puuvilju ning maiustusi.
Kampaania väljakuulutamise päeval juba teadsime, et tulgu summa missugune tahes, selle panustame õuealale. Tellisimegi väikese
mängumaja, mis kohale saabudes oli kui suur legokarp täis lauajuppe,
kruve, seibe, jne. Vaatasime ja vangutasime pead – meie kahel meeskolleegil ning naistel võtnuks selle kokkupanek ehk nädalaid.
Nõnda tekkis idee kutsuda kohale isad, kel puutöö-, ehitus-, remondi- või instruktsioonilugemiskogemus. Mõeldud, tehtud – kõik
isad, kellele ettepaneku tegin, olid kohe nõus käed külge panema.
Leppisime kokku, et teeme enne viimase õppeveerandi algust ühe
nostalgilise laupäevaku, kus mehed tegelevad ehituse, naised nende
toetamisega. Tegelikkus oli aga midagi muud.
Jareki ja Imren Janderi isad olid mängumaja püstitamise juhendiga tutvumas kokkulepitust peaaegu tunnijagu varem kohal. Tasapisi
saabusid ka Trageri, Markuse ja Ketlini isad ning rõõmsad ja teotahtelised õpetajad, kaasas rehad, labidad. Tööjaotus sai kiiresti tehtud:
kes territooriumi riisuma, kes kööki, mõned prahti kottidesse toppima
või mulda laiali vedama.
Jäi alguses ütlemata, et mängumaja saamisega n-ö isu kasvas. Tuli
tahtmine ka tasakaalurada teha, kuid millest? Palkidest – lihtne ju: tükelda, peitsi, kaeva auk, pane maasse. Aga kust saada materjali? Siinkohal ulatas oma abikäe kohe pärast üht telefonikõnet Hendrik Luts,
kes palgid ka järgmisel päeval kohale toimetas.
Kevini isa leidis mahti juba nädala sees need ära koorida, et laupäevakul poleks ajakadu. Nii saidki riisumisest vabad õpetajad tasakaaluraja idee autori Mart Vesteri eestvedamisel pintslid kätte. Seni
kui suur „pintseldamine” käis, olid ka augud valmis – natuke kuivamist ja paigaldus saigi alata. Vaid loetud tunnid ja palgid olidki paigas,
lisaks valminud ka mõnus looduslähedane istepink.

Mängumaja paigaldamine võttiski ennustatult kõige rohkem aega,
kuid seegi sai tänu isade ja oma maja meeskolleegide kannatlikkusele
päeva lõpuks n-ö katuse alla. Jäi veel täita majakese all olev liivakast.
Kaido Kangur tõestas, et soov aidata pole kuhugi kadunud, sest pärast
talle helistamist oli juba järgmisel päeval liivakast täidetud ning kingituseks tõi ta veel ka mänguasju.
Oli väga sisutihe ja tööderohke, kuid meeldejääv ja südantsoojendav päev – järjekordne tõestus, et koostöös peitub jõud! Väga raske
on sõnadega ja paberil edasi anda emotsioone, mille osaliseks meie
õpilased ja lasteaiarühmalapsed maikuu esimesel koolipäeval said.
Tänavune kevad on teistmoodi – meil on oma väike mängumajake, liivakast ja pesakiigud, et õhtupoolsel ajal vanemaid oodates lastel
aeg nii väga pikk ei oleks.
Eve Salundi
Põlva Roosi Kooli direktor

Taaskasutusnädal Ahja koolis
Meie üks põhiväärtusest on
keskkonnahoid ja et seda noorte
mõtetesse ja kogukonna teadvusesse kinnistada, kutsusime ellu
taaskasutusnädala.
Taaskasutusnädala ettevalmistus algas juba 11.04, kui tüdrukute klubi alustas kavandite
loomist taaskasutuse moeshow
jaoks. Neiud kasutasid kasutuseta või kandjale väikseks jäänud riideid, et teha neist endale
sobiva stiili ja suurusega riided.
Veel stiliseeriti vana käekott, vanemate abiga loodi uus kileriba
seelik ning kilepakenditest kandekott, plastikämbrist kujundati
moekas ridikül. Taaskasutuse
moeshow enne ja pärast pildid
on nähtavad https://padlet.com/
pirjopall/jl4snli13y5b3vvp (salasõna Taaskasutus22).
Sama oluline, kui keskkonna
teemade rõhutamine, on meile
koostöö ja seetõttu kaasasime
kohe Ahja kogukonda oma ettevõtmistes kaasa lööma.

Stardipaugu taaskasutusnädalale andis aga Janika Usina
läbiviidud taaskasutuse ja upcycling teemaline töötuba 2. ja 3.
kooliastmele. Esmalt saadi teada,
miks üldse võiks taaskasutada,
miks see on vajalik ning Janikal
oli palju vingeid näiteid, kuidas
ja mida saab väärindada või taaskasutada.
Algklasside töötuba pakendi-

käitlusest vedas lapsevanem Kaidi Rämman, kus lisaks jutule sorteeriti koos ära ka hunnik prügi.
Kolmapäeval toimus moe
show, kus publik nägi tüdrukute
klubi loodud moodi (pildil) ning
sai kuulda ka esemete sünnilugu. Taaskasutusnädala finiši
sündmuseks oli näitus käsitööna
tehtud taaskasutatud tekstiilidest, mille meisterdas meie koo-

Mooste Mõisakoolis
Jäänud on viimased nädalad enne koolivaheaja algust. Üheksandikud valmistuvad
peagi saabuvateks eksamiteks ning ülejäänud
õpilased ammutavad veel viimaseid tarkusi,
enne kui õpikud paariks kuuks puhkusele
saadavad.
Väga toimekas periood on käsil meie
kaheksandikel, kellel just on kätte jõudnud
loovtööde esitlemise ning kaitsmise aeg.
Mooste Mõisakoolis oli loovtöö teemade
valik sellel õppeaastal äärmiselt lai. Noored
uurisid vaimset tervist ja selle tajumist oma
eakaaslaste seas, katsetasid kätt õpetaja ametis, taastasid unustatud tööriistu ning hankisid
teadmisi kliimasoojenemise ning selle mõjude kohta ning palju muud põnevat.
Nii saab näiteks Reinholdi uurimusest
ülevaate, millist mõju on Põlvamaa noortele
avaldanud distantsõpe. Loovtöö jaoks oli küsitletud lausa 150 õpilast! Mooste vahel võite
näha koer Betsyt (pildil), kes patseerib uhkelt
oma uutes kaunites kostüümides, mille pere-

li endine õpetaja Vaike Veeorg.
Lisaks näitusele toimus täika.
Täika kuulutused, mis said üles
nii koolimajja kui Ahja aleviku
teadetetahvlitele,
valmistasid
meie andekad õpilased ise. Täika
osalustasu läks vilistlaste kokkutuleku fondi. Kindlasti ootame
järgmisel korral julgemat osalust
nii müüja kui ostjana!
Taaskasutusnädala järeltõuge
toimub 3. mail, mil kooli vilistlased Astrid ja Urmet Rosenberg
tulevad tutvustama enda loodud
prügi sorteerimise äppi.
Täname siiralt kõiki taaskasutusnädala
õnnestumisse
panustajaid - õpilasi, õpetajaid,
ringijuhendajaid, Janika Usin,
Kaidi Rämman, Kadri Ugur,
Astrid ja Urmet Rosenberg ning
kõik lapsevanemad, kes lastega
kodus koos tegutsesid ja kaasa
mõtlesid.
Pirjo Pall
Ahja kooli direktor
Foto: Rita Lutsar

sid oli rohkemgi veel ja on suur rõõm tõdeda, et noortel ideid jagub. Nii mitmedki
projektid olid väga inspireerivad. Õpilased
olid teinud kõvasti tööd ja näinud vaeva
ning tulemused olid seda väärt. Oleme oma
õpilaste üle äärmiselt uhked!
Sandra Kripson
8. klassi klassijuhataja

naine Rebeca talle loovtööna disainis ja valmis
õmbes. Tõeliseks staariks osutus loovtööde kaitsmisel aga kana Hildegard. Kanaproua perenaise
Luisa (pildil) loovtööprojekt kestis terve aasta,
mille jooksul Luisa kasvatas ise munast endale
kana, kes nüüdseks juba ise uusi mune muneb.
Lisaks uuriti põhjalikult noorte loovust, millest kasvas välja suisa tööriist, mida ka õpetajad
oma tundides edaspidi kasutada saavad. Teema-
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Lepatriinukate perepäev #hoovilust
19. aprillil toimunud koosolekul otsustas Lepatriinu hoolekogu üksmeelselt võtta perepäeva
korraldamine sel aastal taaskord
enda kanda. Lasteaed Lepatriinu
missiooniks on muuhulgas olla
traditsioone austav ja tervislikke
eluviise propageeriv õppeasutus.
Otsustasime, et perepäev toimub
ka sel aastal aktiivselt värskes
õhus liikudes mobiilse orienteerumisena. Kuna eelmine aasta tekitas see ettevõtmine palju huvi
ka teistes linnakodanikes, otsustasime anda võimaluse tervele
kogukonnale, et osa võtta meie
põnevast orienteerumisest.
Kibekiirelt asuti perepäeva
planeerima ning juba üsna pea
oli valmis plakat ja video, mis
kutsus kõiki väikseid ja suuri
Põlva elanike osalema 12.-15.
mail toimuvale perepäevale „Liigun oma perega“. Läbitava raja
alguspunkt oli lasteaia väravas
ning kokku oli võimalus igal perel läbida 17 erinevat punkti. Igas
punktis (QR koodiga skanneeritav) ootas ees ka väike ülesanne.
Ülesannete seas oli küsimustele
vastamisi, loodusest objektide
leidmist kui ka luuletuse kirjutamine. Kõik see pakkus põnevust
nii lastele kui ka vanematele.
Rajalt tulijatelt saime taaskord väga palju positiivset tagasisidet. Rõõm oli kuulda et
inimestele meeldib ja läheb
korda meie ettevõtmine. Vahva
oli näha, kuidas need neli päeva
Põlva linn kihas, pered mööda
linna ringi askeldasid ja koostööd tegid.
Traditsiooniks on saanud ka
perepäeval osalejate vahel auhindade loosimine. Hoolekogu

soovib tänada kõiki sponsoreid,
kes perepäeva auhinnafondi panustasid.
Peaauhindadeks olid mängumaa ,,Mängustaar“ 3-tunnine kasutus võimalus ning restoran La
Storia kaks 50-eurost kinkekaarti. Kahte parimat luuletust premeerisime eriauhinnaga, milleks
oli Lõuna Pagarite poolt välja
pandud tordid.
Hoolekogu soovib tänada
kõiki sponsoreid, kes perepäeva auhinnafondi panustasid:

Freshfruit.ee, MALMSAN OÙ,
Põlva Haigla AS, Eesti Maanteemuuseum, Espak Põlva,
Arcwood by Peetri Puit, Acino
Estonia OÜ, Põlva Spordikool,
Põlva Vallavalitsus, Põlva päästekomando, Kagu politseijaoskond, Lisa Marie köögis Põlva
mängutuba Mängustaar, EcoSauna Project OÜ, Põlva Selver,
Kanepi Aiand OÜ, Vuudik OÜ,
Automaailm AS, Annuka Aed,
Coop Põlva Tarbijate Ühistu,
Ruukki Products, AS Värska

Originaal, Amark Ehitus OÜ,
Pisila Puidupesa, Lõuna Pagarid,
Tartu Terminal AS, Charlot OÜ.
Suur tänu lasteaia direktor Kätlin
Kaljasele, kes toetas ja innustas
hoolekogu igal sammul.
Järgmiste põnevate kohtumisteni!
Piret Valdmaa
Lasteia Lepatriinu hoolekogu
esimees
Fotol väikesed orienteerujad
perepäeval.

Perepäev Mooste lasteaias
Lehekuu esimesel laupäeval toimus Tammetõru lasteaias perepäev. Kuna tegemist oli esimese sellelaadse üritusega, siis olid ettevalmistused väldanud päris pikka aega ning lisaks lasteaiarahvale olid
sellesse kaasatud ka lasteaia hoolekogu, Rasina Loodusmaja ning kohalik raamatukogu.
Ürituse eesmärgiks oli tuua kokku meie lasteaia kolme maja lapsed koos vanematega ning pakkuda neile koostegutsemise rõõmu.
Kõik asjaosalised valisid eelnevalt välja südamelähedase teema, millest lähtuvalt valmistati ette vastav tegevus- või mängukeskus.
Päeva avas Pipi Pikksukaks maskeerunud muusikaõpetaja Kaisa,
kes kutsus kohale saabunud arvuka seltskonna kõigepealt ühisesse
tantsu- ja lauluringi. Sellega sai meeleolu loodud ja pidu käima tõmmatud, misjärel võis hakata uudistama erinevaid tegevuskeskusi.
Rasina rühm oli sealsest loodusmajast toonud kaasa atraktiivse
loomatopiste kollektsiooni, kus olid esindatud nii rebane, mäger kui
palju teisigi meie metsades elutsevaid loomi. Lisaks pakuti põnevat
äraarvamismängu. Nagu selgus, polnudki ülesanne sobitada kokku
looma pilt, nimetus ja vastava looma karvakasukas, mitte kõige lihtsamate killast. Põhjalike arutelude ja ka vaidluste käigus jõuti aga enamasti õigete otsusteni.
Kauksi rühma rahvas oli oma keskuses panustanud samuti meie
elusloodusele, iseäranis putukamaailmale. Oli nii äratundmisrõõmu
kui nuputamist. Lisaks oli lastel võimalus paigutada loomakujulised
magnetid oma õigetesse elukeskkondadesse, kalad järve, karud-hundid metsa, koduloomad kas aedikusse või tuppa.
Oravakeste rühm oli ette valmistanud õnneloosi „Iga pilet võidab“, mis osutus erakordselt populaarseks. Juba enne ürituse lõppu
olid ligemale kakssada auhinda endale õnneliku omaniku leidnud. Samas kõrval said kõik, kes õnneloosijärjekorras oma tõehetke ootasid,
proovida kätt murule maha pandud osavus- ja täpsusmängudes.
Tõrukeste juures oli nii suurtel kui väikestel võimalus lasta oma
fantaasial lennata ning panna proovile ka meisterdamisoskus. Natuke
lõikamist ja kleepimist ning lihtsatest puulusikatest said kenad haldjaneiud, vahvad piraadid ja igasugused muud toredad tegelased.
Väga tõsiselt suhtusid endale võetud ülesandesse aktiivsemad
hoolekogu liikmed. Maja esisele asfaltplatsile oli maha märgitud vigursõidu rada tõukeratastele. Kohale toodud tõukerattaid jagus nii
suurtele kui väikestele ning hoolekogu esimees Alo juhendamisel said
kõik soovijad raja turvaliselt läbitud. Vahva oli, et nii mõnelgi korral
osutus väiksem sõitja vigursõidus isegi osavamaks kui suur.
Aga mis perepäev on ilma pannkookideta! Lasteaia köögirahvas oli hoone peaukse ette üles seadnud tõelise pannkoogikohviku.
Äsja pakendist välja võetud pannkoogimasin huugas täiel võimsusel
ja moosipurgidki tühjenesid välgukiirusel. Iseäranis hästi maitsesid

Rasina rühma metsloomade maja.
külastajatele pannkoogid maasikamoosiga. Ja üldse oli mõnus kohvikulaua taga istudes istudes ümberringi valitsevast siginast-saginast
natuke jalga puhata.
Toredaks vahepalaks keskuste juures toimetamistele oli Tõrukeste
rühma laste ja õpetajate poolt esitatud näidend „Kadunud täpid“.
Ürituse ajaks avas oma uksed ka lasteaiaga samas majas paiknev
raamatukogu, kus huvilisi võõrustas ja põnevast raamatute maailmast
rääkis Rebasetädiks maskeerunud raamatukoguhoidja Kaie. Arvukalt
muinasjutuhuvilisi kuulajaid jagus hiljem ka tema õuemurule rajatud
lugemistuppa.
Isegi kõige toredamad ja vahvamad üritused jõuavad aga ükskord
lõpule. Nii oli ka meie lasteaia esimese perepäevaga. Loodetavasti jäid
selliselt koosveedetud ajaga rahule nii korraldajad kui külalised. Ega
muidu poleks jäänud kõlama mõte, et selliseid päevi võiks toimuda
sagedamini.
Suured tänud kõikidele, kes kibekiirel kevadajal leidsid aega, et
panustada perepäeva õnnestumisse ning peredele kelle osaluseta poleks selline mõnus koosolemise päev saanud toimuda.
Kersti Liloson
Mooste Lasteaed Tammetõru direktor

Muumioru lapsed tutvustasid oma kodukohta
Saksamaa külalistele
Üle pika aja oli rõõm võõrustada külalisi Saksamaalt. Meie lasteaias olid külalisteks Iris ja Marion.
Mõlemad töötavad Regenbogen (Vikerkaar) lasteaias, Iris lasteaia direktorina ning Marion
õpetajana. Esimesel päeval võtsime nad vastu laste poolt esitatud väikese kontserdiga. Päeva
teises pooles tutvustasime kodukoha ümbrust. Kõige enam
avaldas muljet Tilsi mõisapark
ning teada saamine kultuurilistest objektidest. Jalutuskäigult
tagasi jõudes ootas meid maitsev lõunatoit. Lõunatoidus tõid
nad esile väga hea maitse ja
värske tooraine kasutamise. Samuti märkisid nad ära, et lastele
on antud valikuvõimalus toidu
tõstmisel. Iga laps saab ise vastavalt oma soovile tõsta portsjoni ning valida juurde salati.
Teine päev algas Põlva Intsikurmus, kus vaatasime noorte
laulu-ja tantsupeo proovi. Edasi
lõunatasime lasteaias ning pärast lõunal toimus vestlusring
koostöö arendamiseks.
Meie lasteaial on palju ühist
sealse lasteaiaga. Päev algab mõlemas lasteaias hommikuringiga
ning edasi hakkavad toimuma planeeritud tegevused, sarnaselt toimuvad eraldi tegevused koolieelikutele kooliks ettevalmistamisel,
arenguvestlused lastevanematega, koostöö teiste organisatsioonidega ja õuepäevad. Lapsi suunatakse säästlikult tarbima, hoidma
keskkonda ning osalema keskkonnaalastes projektides. Muumioru
õuealal pakkus huvi külalistele meie poriköök.
Õhtupoolikul külastasime Võru linna ja kolmapäeval tutvusid
külalised Tartuga. Viimane sõpruskohtumise päev „Ühendame sillad” Põlvamaa ja Bad Segebergi lasteaedade vahel lõppes ühise
õhtusöögiga Räpina Loomemajas.
Aasta 2022 on raamatukogu aasta ja meie koostööks kujuneb
sel aastal raamatu teema. Leidsime ühise raamatu, milleks on
„Sipsik”. Esimesed mõtted kokkusaamiseks veebi vahendusel on
juba kirja pandud.
Meil on suur hea meel omada sõpru ja vahetada kogemusi
Regenbogeni lasteaiaga. Aitäh kõigile!
Eve Schmeiman
Tilsi Lasteaed „Muumioru” direktor

Tänuüritus Muumioru lasteaias
Loetud päevade pärast lõpetab lasteaia järjekordne, 23. lend.
Sel korral enne lõpupidu otsustasime korraldada tänuürituse inimestele, kes on aidanud kaasa lasteaia arengule.
18. mail oli lasteaias pidulik hommikupoolik, kus külalistel
oli võimalus kuulata laste poolt esitatud kontserdi. Kontserdi järel
toimus tänamine väikese lilleõiega ning luuleridadega. Lasteaia
direktor oli kirjutanud luuleread iga külalise kohta, mis iseloomustas nende tegevusi siin majas. Üheskoos istuti kohvilauas, mille
eest oli hoolt kandnud lasteaia hoolekogu koos lastevanematega.
Eriline tänu ka vanematele, kes tegelesid lastega sel ajal õues ja
rühmas.
Hoole ja armastuse eest suured tänud: hoolekogu esinaineKristiina Lattu, ujumisõpetaja Vilja Ruuda, lugemislusti õpetaja
Birgit Vana, bussijuht Enno Austa, ehitusettevõte Wohom, abimees
Valle Henno, endine õpetaja abi Anu Turba, endine direktor Anne
Pugast ning kogu Muumioru lasteaia kollektiiv.
Selline üritus toimus lasteaias esmakordselt ning loodetavasti
traditsioon jätkub. Aitäh kõikidele toetajatele!
Tilsi Lasteaed Muumioru
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Pihlapõnnide sportlik kevad
Pihlapuu II taliolümpia oli just lõppenud, kui algas 48. Tartu suusamaraton. Olles osalenud sügisesel jooksumaratonil, kutsus Tartu
Maratoni meeskond pihlapõnne ka virtuaalselt suusatama. Virtuaalmaraton on nn kaugosalusega spordiüritus, millel saab osaleda endale sobival ajal ja kohas, ka ametlikul Tartu Maratoni tähistatud rajal.
Esmakordse väljakutsena osalesid 5-6-aastased Muumid ja Lotted
ning 6-7-aastased Vandersellid ja Sipsikud. Distantsi pikkusena tuli
läbida vähemalt 400 meetrit. Enamus lastest sõitsid tunduvalt pikema distantsi, sest suusatamine on tore. Väljakutse auhinnaks oli igale
osalejale diplom ja medal, mille lapsed uhkusega vastu võtsid. Päris
medal on lapsi innustav ja motiveeriv – lapsed tahtsid teada, millal on järgmine võimalus uue medali saamiseks. Õpetajana oli seda
rõõm kuulda ning küsimuse vastuseks sain öelda, et kevadel.
Enne veel, kui jõudis kätte lastele lubatud kevadine medali saamise aeg, tuli uus väljakutse. Tallinna Loitsu Lasteaed kutsus meid
18.- 29. aprillini kestvasse virtuaalsesse koostööprojekti „Alustame
päeva üheskoos hommikvõimlemise ja hea tujuga“. Selles osalesid
10 lasteaeda üle Eesti, meie lasteaiast Lotte rühma lapsed. Igal hommikul toimusid zoomi keskkonnas ülekanded, kus osalema kutsutud
lasteaiad kordamööda näitasid ette ja lapsed tegid järgi erinevaid
liikumistegevusi harjutustest tantsuni. Meie pihlapõnnid olid otseeetris 25. aprillil. Kokkuvõtvalt oli selline kogemus uudne nii lastele
kui ka mulle õpetajana.
Peale kevadist spordinädalat jõudiski kätte lubatud maratonijooksu aeg. Tartu Maratoni meeskond rõõmustas meie osalemissoovi
üle ning saatis medalid juba aegsasti teele. Laste 40.Tartu Maastikumaratoni virtuaaljooks toimus Pihlapuus 6. ja 9. mail, kus osalesid
Muumi, Lotte, Vanderselli ja Sipsiku rühma lapsed. Distantsiks 500
meetrit, mis oli lastele jõukohane pingutustnõudev sooritus. Maastik
oli vahelduvalt mäest üles ja alla ning kulges mööda muru ja asfalti.
Lapsi innustama eriti ei pidanud, kuna auhind – uhke medal – rippus
juba stardis põõsa küljes ja finišeerides sai iga lõpetaja selle koheselt
endale kaela.
Ja see pole veel kõik… Alates märtsist, peale pikka Covidist
tingitud pausi, algas Vandersellidel ja Sipsikutel lisaks sportlikele
tegevustele ka tantsuline väljakuse, kuna avanes võimalus osaleda esimesel Põlvamaa noorte laulu- ja tantsupeol. Pihlapõnnidele
oli see samuti esmane rahvusliku peo kogemus. Meie koolieelikute koolivalmiduse küpsuseksamiks kujunes suure peo kahepäevane
toimetamine Intsikurmus, millest esimene oli proovipäev, mis kestis hommikust õhtuni, ja teisel päeval toimus peaproov ning pidu.
See oli lastele täiesti uus kogemus. Lapsed olid proovipäeva lõpuks
küll väsinud, kuid rõõmsameelselt valmis esinemiseks. Isegi vähene
vihm ei vähendanud soovi tantsida. Teisel päeval olid lastele tegevused juba tuttavad ja aeg liikus nende arvates tunduvalt kiiremini.
Õpetajana märkasin, et rahvuslike riietega esinemine oli lastele veelgi innustavam, et tantsud ja laulud hästi välja tuleksid. Enne viimast
ühistantsu nentisid lapsed, et peopäev meeldis neile ikkagi rohkem,
sest siis oli vähem täiskasvanute õpetamist ja jutupause ning ootamist – sai ikka kogu aeg tantsida ja laulda.
Õpetajana olen uhke meie pihlapõnnide üle, sest liikumine on
meie lasteaias esmane tervise allikas.

Jaanika Kogri
Põlva Lasteaed Pihlapuu liikumisõpetaja

Sporditulemused
• 23. aprillil toimusid Suure-Jaanis Küllo Kõivu XXIII mälestusvõistlused vabamaadluses, kus osales kokku 144 maadlejat.
Eestlastele pakkusid konkurentsi Ukraina, Läti, Gruusia ja Soome
maadlejad. Põlva poisid olid edukad: kehakaalus -38kg Kaspar
Kört I koht; -44kg Rain Tigas I koht; -97kg Peeter Pragi II koht;
-26kg Mihkel-Markus Kütt III koht; -52kg Robert Špilik 5. koht.
• 30. aprillil madistasid Põlva poisid Leedus, Kelme Cup vabamaadlusurniiril. U15 vanuseklassis saavutas kehakaalus -41kg
Kaspar Kört III koha; -41kg Rain Tigas 5. koha; -52kg Tristan
Leppik II koha. U20 vanuseklassis võitis pronksmedali kehakaalus
-92kg Markus Kriiskütt.
• 7. mail toimus Kohtla-Järvel rahvusvaheline maadlusturniir
Alutaguse Mõmmi. Põlva poisid tõid koju kolm karikat. Tristan
Leppik II koht, Hugo-Georg Jürison III koht, Kaspar Padumäe III
koht. Maadlejate treener on Elar Hani.
• Pühapäeval 8. mail 2022 toimus Tartus Ülikooli spordihoones
Minikäsipallifestival 2022. Võistlustel osalesid viies vanuseklassis kokku 34 võistkonda. Lisaks põnevatele minikäsipalli võistlusmängudele oli võimalik oma teadmisi proovile panna viktoriinis,
osavust proovida kiirus- ja täpsusviskes. Vanusegrupis poisid 2012
tuli 13 võistkonna seas võitjaks Põlva Spordikooli võistkonsd
koosseisus Uku Varusk, Nikas Liubchenko, Gregor Varjola, Lennart Järvela, Brandon Trumsi, Bert Luts, Kaur Pütt, Artur Talts.
Treener Kalmer Musting.
Poisid 2013 vanusegrupis võitsid Põlva Spordikooli poisid hõbemedalid. Võistkonda kuulusid Tristan Leesalu, Jasper Padar, Sander Kiilo, Valter Katškan, Tanel Liloson. Treenerid Kalmer Musting, Rein Suvi.
Hõbemedalid võitsid ka poisid 2014 koosseisus Villem Volt, Kristo Vasser, Remi Peedomaa, Tristjan Uiboaid, Hannes Tühis, Robin
Läll, Robert Kähr, Niklas Sillaste, Robin Raud. Treener Rein Suvi.
Põlva Spordikool

Serviti kapten Kristjan Muuga:
13. meistrikullaga on tore karjäärile punkt panna

Kristjan Muuga – üle saja mängu Eesti koondises, Põlva Serviti legend ja värske Eesti meister. Foto: Helin Potter
Põlva Serviti krooniti neljapäeva õhtul koduses Mesikäpa hallis 16. korda Eesti meistriks. Samas lõppes ka üks pikk teekond –
pärast 21 hooaega meistriliigas otsustas Serviti legendaarne kapten
Kristjan Muuga karjäärile joone alla tõmmata.

Serviti võitis meistrikulla seitsmendat korda järjest, kuid lihtsalt see ei tulnud. Kevadeni liiguti Viljandi HC-ga punkt-punktis,
aprilli algul kaotati võõrsil kangele konkurendile ja mulgid haarasid liidrirolli. 24. aprillil jäi Serviti kaotajaks Balti liiga finaalis,
ent mais alistati Viljandi kahel korral kodusaalis ning meistrikarikas jäi jälle Põlvasse.
“Meistriliigat silmas pidades tuli Balti liiga finaalikaotus õigel
ajal. See pani meid kõiki mõtlema, et me pole ju ometi nii kehvad.
Vaatasime videosid, muutsime veidi kaitset ja saime lõpuks päris
selgelt Viljandist jagu,” analüüsis 37-aastane Muuga hooaja otsustavaid lahinguid.
“Tervikuna tegime korraliku hooaja, mina isiklikult väärtustan
koduseid tiitleid kõrgemalt ja nii polnud eurosarja või Balti liiga
pettumus liiga suur. Viljandi oli igas sarjas kõva konkurent, aga
eeldasingi, et just mulkidega sel hooajal trofeede pärast heitleme,”
sõnas rekordilise 13. meistrikulla võitnud Serviti paremäär.
“Tänasele mängule ei lähenenud otseselt erilisemalt ega teistsugusemalt, eraldi harjutusi ega midagi ei teinud. Isegi mängu algus oli selline täitsa tavaline, aga kui mäng käima läks ja esimene
vile tuli ära, siis tekkis selline erilisem tunne küll,” lausus viimast
korda kapteni rollis olnud Kristjan Muuga.
Peatreener Kalmer Mustingu kasvandikuna mängis Muuga
terve oma sportlaskarjääri Serviti ridades ning tegi Serviti vormis
kaasa 21 hooaega, mille jooksul tuli kahel korral Balti liiga võitjaks, 13 korral Eesti meistriks ning kaheksal korral karikavõitjaks.
Oma esimese tiitli võitis Muuga koduklubi särgis juba 17-aastaselt
2002. aastal. 2021. aastal jõudis Muuga Servitiga Euroopa klubide
karikavõistlustel (EHF European Cup) kaheksa parema hulka.
“13. Eesti meistritiitliga on tore karjäärile punkt panna, nüüd
on selleks õige aeg. Viimane hooaeg oli kindlasti huvitav, sest tase
on ühtlasemaks muutunud ja tänavu olid kõik meeskonnad just kodus mängides päris rasked pähklid. Mulle uudne süsteem meeldis,
sest see kohustab läbi hooaja hea olema ja mitte ainult kevadises
play-offis,” hindas Muuga.
“Loomulikult mahub nende aastate sisse ohtralt erinevaid
emotsioone ja päris mitu väga ägedat finaalseeriat koduses liigas.
Tavaliselt olid meie peamised konkurendid kas Kehra või Chocolate Boys, seega oligi mõnus vaheldus, et sel hooajal hoopis Viljandiga tiitlite nimel kemplesime,” arvas meistriliigas kaugelt üle
tuhande värava visanud põlvalane.
Eesti koondises debüteeris Muuga juba 17-aastaselt, 2001. aasta detsembris. Viimaseks kohtumiseks koondises jäi mullu mais
käsipalli suurriigi Saksamaaga peetud EM-valikmäng. Rahvusmeeskonnaski kuulub Muuga omamoodi rekordimeeste hulka, sest
on üks vaid viiest pallurist, kel kirjas üle saja koondisemängu.
“Koondisesärgis päris 20 aastat mul täis ei tulnud ja eks oli
seal ka väiksemaid pause. Aga samas on üks eredamaid mälestusi
just koondiseajast. 2011. aastal alistasime Sarajevos tugevad bosnialased kahe väravaga ning realiseerisin lõpuhetkedel kiirrünnaku
imeviskega,” meenutas 113. korda Eestit esindanud Muuga 23:21
võidetud EM-valikmängu.
Eesti Käsipalliliit
Põlva Käsipalliklubi

Põlvas mängisid tulevased jalgpallitähed
26. aprillist 1. maini oli Põlva väga esindusliku rahvusvahelise
jalgpalliturniiri võõrustajaks. UEFA arenguturniiril U17 noortekoondistele osalesid lisaks Eesti koondisele Fääri saarte, Kasahstani ja Uus-Kaledoonia noored. Eesti Jalgpalli Liit oli Eesti koondise
mängupaigaks valinud Lootospark staadioni, mis on väga kõrgeks
tunnustuseks turniiri üheks korraldajaks olnud jalgpalliklubi “Lootos” jaoks. 2019 aastal renoveeritud Lootospargi murukate ja turniiri hea korraldus teenisid kiidusõnu kõikide koondiste ja paljude
külaliste poolt.
Turniir ise möödus Eesti koondise jaoks edukalt. Noored eestlased võitsid kõik kolm kohtumist (vs Fääri saared 7:2, vs Kasahstan 2:2 pen.8:7, vs Uus-Kaledoonia 5:0), tulles täiseduga turniiri
võitjateks.
Põlva on lisaks äsja lõppenud võistlusele eelnevatel aastatel olnud võõrustajaks veel kolmele rahvusvahelisele jalgpalliturniirile.
Neidude U19 Balti turniir (2001), naiste Balti turniir (2009), nei-

dude U17 Balti turniir (2010). Kõikidel kordadel on turniirivõitjaks tulnud eesti koondis, mis teeb Põlvast eesti koondiste jaoks
õnneliku koduväljaku.
Turniiri edukaks korralduseks olid suureks toeks paljud ettevõtjad ja vabatahtlikud. Täname: Annika Aust, Reti Aleste, Krete
Jaagund, Avo Jakovits, Jürgen Juks, Mihkel Kala, Sandra Kalling,
Karmen Klaus, Taivo Käo, Kaido Kukli, Mae Lillo, Tiiu Marran,
Rasmus Mathias Mõttus, Juss Tamming, Charlot, Cramo, Eesti
Kultuurkapitali Põlvamaa ekspertgrupp, HTT, Põlva vald, jalgpalliklubi Lootos ja paljud teised, kes turniiri edukale läbiviimisele
kaasa aitasid.
Indrek Käo
UEFA U17 arenguturniiri korraldaja Põlvas
Eesti ja Uus-Kaledoonia noortekoondised koos turniiri korraldajatega. Foto: Sandra Kalling
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Põlva valla avalikud jaanipeod
17.06 Mooste jaanipidu kell 19.30
18.06 Eoste jaanituli kell 19
18.06 Rasina jaanipidu kell 20
18.06 Vastse - Kuuste jaanituli kell 21
20.06 Vana - Koiola jaanisimman kell 19
22.06 Ahja jaanilaat kell 15
22.06 Ahja jaanipidu kell 20
22.06 Orajõe jaanituli kell 18
23.06 Maakaitsepäev koos võidutule saabumisega Põlvamaale
Ridali lennuväljal kell 13.00
23.06 Himmaste jaanituli kell 20.00
24.06 Vanaküla jaanipidu kell 19.00
25.06 Tännassilma jaanituli kell 19.00
*Täpsem info asutuste ja kodanikuühenduste kodulehekülgedel

Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses
ja Intsikurmus
N 26. mai –P 29. mai ÖÖPÄEV PÕLVAS. 31. Põlva linna
päevad ja ööd. Vaata programmi polvapaevad.ee
P 29. mai kell 18.00 IV KAGU-EESTI TANTSUPIDU
„SANNA KITMINE“. Intsikurmu laululava.
Sel korral kannab tantsupidu endas lugusid saunast. Saun on
muistsete eestlaste püha paik. See on seotud elu alguse ja lõpuga ning hoiab endas põlvkondade viisi meeleolukaid lugusid vihtlemisest, õlle tarbimisest ning keha turgutamisest.
Peo pealavastaja ning ideekavandi autor Heleri Kängsepp
on Põlvamaalt Räpinast pärit tantsuõpetaja ja koreograaf,
kes praegu tegutseb aktiivselt rahvatantsuõpetajana Tartu- ja
Põlvamaal. Heleri on eelnevatel pidudel olnud liigijuht ning
sel korral usaldas peo algataja ja idee autor Andre Laine talle
kogu peoprotsessi.
Pilet: 12.90€ / 17.90€ / 52.90€ müügil Piletikeskuses.

Moostes
K 1. juunil 2022 kell 11.00 – 13.00 Lastekaitsepäeva tähistamine kultuurimaja juures. Ranna Rantšo taluloomad,
õhubatuut, hobi kepphobuste rada, puust poni, mille otsa saab
ratsa ronimist õppida ja samas ka pilti teha. Tasuta
Avatud pannkoogi kohvik (võta taskuraha kaasa)
Info: 516 0656 Maret Aruoja
K 8. juuni 2002 kell 11.00 Raamatujooga kultuurimaja ees.
Käimas on raamatukogude aasta, mille raames pakume huvilistele tulla koos oma raamatuga, et kaasa teha muusikasse
erinevaid harjutusi raamatuga – raamatujoogat. Muinasjututegelaste äraarvamise mäng. Info: 516 0656, Maret Aruoja
R 17. juuni 2022 kell 19.30 Jaaniõhtu. Tantsuks mängib
Männiste perebänd. Jaanikontsert, jaanimängud ja võistlused,
suur tuleshow. Õhtut juhib Kaido Kaha.Avatud nänniletid ja
kohvik. Lõke. Info: 516 0656 Maret Aruoja

R 3. juunil kell 19.00 LÕUNA-EESTI SUVE AVAPIDU
2022. Intsikurmu laululava.
Suve avavad Saksamaa superstaar GROOVE COVERAGE,
35. juubelit tähistav Eesti rocki lipulaev TERMINAATOR,
suvehittide meistrid SHANON, legendaarne lauljatar MARJU
LÄNIK, hiti „Don´t leave me“ autorid CITYFLASH & LAURA-LY ja võrratu lauljatar RENATE.
* Erinevad aktraktsioonid / * Lasteala ja batuut / * Auhinnamängud / * Kohvikute ja tänavatoitude ala
Pilet: 20€ (kuni 02.06) / 25€ (peopäeval ja kohapeal)
Lisainfo: www.tre.ee

Vana-Koiola Rahvamaja

P 5. juunil kell 17.00 XXVIII LÕUNA-EESTI MEMMETAADI RAHVAPIDU „MUUSIKA MEID ÜHTE SEOB“.
Intsikurmu laululava.
See on nelja maakonna ühine suursündmus, mis annab esinemisvõimaluse nelja maakonna eakate laulu- ja tantsukollektiividele ning rahvamuusikutele. Et aga laulurõõmu jätkuks rohkematele, osalevad sellel peol ka täiskasvanute nais-, mees- ja
segakoorid.
Lõuna-Eesti memme-taadi pidu korraldab MTÜ Ruusa kultuuri- ja noorteühing koostöös Põlvamaa Omavalitsuste Liidu,
Põlvamaa Arenduskeskuse, Eesti Rahvakultuuri Keskuse Põlva, Võru, Valga ja Viljandi maakonna rahvakultuurispetsialistidega. TASUTA
Lisainfo: Marge Trumsi / projektijuht (marge.trumsi@gmail.
com; tel: 58276202)

Rohkem infot rahvamaja Facebooki lehelt:
https://www.facebook.com/vanakoiolarahvamaja

E 13. juunil kell 19.00 VAHAGN HAYRAPETYAN TRIO
kontsert (Armeenia / Eesti / USA)
Koosseis: Vahagn Hayrapetyan (klaver, vokaal), Ara Yaralyan
(kontrabass), Karen Kocharyan (trummid).
Kolm aastat tagasi loodud trio on esinenud Armeenias, Leedus ja Venemaal. Nende muusika on mitmekihiline ja rikkalik, sisaldades elemente nii armeenia folkloorist, vaimulikust
ja klassikalisest muusikast, be-bop’ist ja modernsest jazzist.
Pilet: 15€ / 10€ müügil Fientas, Piletilevis ja Põlva vallavalitsuse kassas.

Kinokava

Laupäev, 18. juuni
Kell 15.00 „LIGHTYEAR“. Seiklus, Animatsioon, Kogupere
Esmaspäev, 20. juuni
Kell 18.00 „LIGHTYEAR“. Seiklus, Animatsioon, Kogupere
Teisipäev, 21. juuni
Kell 18.00 „LIGHTYEAR“. Seiklus, Animatsioon, Kogupere

•L 28. mail kell 20.00 Kevadine Tantsuõhtu
Laudade broneerimine: 5809 9910; koiolarahvamaja@polva.ee
• N 2. juunil majas massaažiseansid - Broneeri oma aeg!
• T 14. juunil 18.30 OSHO aktiivne meditatsioon ja
helirännak Kristiina Kärkkänen’iga
• E 20. juunil 19.00 JaaniSimman Vana-Koiolas
• N 23. juunil 13.00 Maakondlik maakaitsepäev Ridali
lennuväljal. Tantsuks ansambel Kõhukesed

Vastse-Kuustes
T 7. juunil kell 18.00 Käsitöötuba. Kangast aiavaaside
valmistamise jätkutund. Info materjalide kohta kodulehel vkk.ee.
Osalustasu 4 eurot.
R 10. juunil kell 19.00 Kinoõhtu: film „ Minsk“
Leo Films ja Andres Puustusmaa esitlevad Eestis filmitud
dramaatilist tõsielulist mängufilmi “Minsk”.
Minsk, august 2020. Noor abielupaar Pasha ja Julia lähevad öösel
poest sigarette ostma ja satuvad valitsusevastasele protestimarsile. Noored seisavad järsku silmitsi julgeolekuorganitega ning
tunnevad omal nahal totalitaarse riigi jõhkrust, peksmist ja piinamist. Film on üles võetud ühe katkematu kaadriga.
Filmivõtted toimusid Lasnamäel ning filmi toetavad Eesti Filmi
Instituut ja Eesti Kultuurkapital. Kinopilet 5 ja 3.50 eurot.
L 18. juunil kell 21.00 Jaanisimman ansambliga Nedsaja
Küla Bänd. Kaasa teevad segarahvatantsurühm Vihista Viisku,
folkloorirühm Kõivokõsõ. Kohvi ja head paremat pakub Taevaskoja Paradiis. Simmanile pääse 5 eurot
E 20. juunil kell 19.00 Kokkamisõhtu Kõivokõste naistega.
Piknikukorvi söögid ja joogid! Osalustasu 2 eurot. Info vkk.ee
EELTEADE!
Ootame kõiki endisi ja uusi kodukohvikuid avama oma uksi
Vastse-Kuuste aleviku-ja perepäeval. Aleviku- ja perepäev toimub Vastse-Kuustes 30. juulil kella 12-19.
Palume oma kodukohvikutest teada anda 27. juuniks telefonil 5693 7848.

KOGUDUSTE TEATED
PÕLVA MAARJA KOGUDUS
• Jumalateenistus kirikus igal pühapäeval algusega kell 11.
Võimalik on kaasa elada ka veebiülekande vahendusel.
• 27.05 kl 20 Mari Kalkuni kontsert, kl 22.30 päevalõpupalvus
kirikus
• 5. juunil kl 11 Nelipühade missa
• 12. juunil on kirikukohvil külas endine välisminister Riivo
Sinijärv
• 24. juunil kl 10 jaanipäeva missa kirikus, kl 11 surnuaiapüha
jumalateenistus Põlva kalmistul
• 27.-29.06 laste- ja noortelaager “Jeesus on mu parim sõber”
(lisainfo tel 5806 7084)
Info ja lingid veebiülekannete vaatamiseks: polva.eelk.ee.
PÕLVA PÜHA PEETRI KOGUDUS
• Jumalateenistused pühapäeval kell 13 ja palvetund kolmapäeval kell 14.
PÕLVA ELU SÕNA KOGUDUS, Võru t 23, Põlva
Koosolekud pühapäeviti kell 11:30
MOOSTE BAPTISTIKOGUDUS
• Igal pühapäeval kell 11 jumalateenistus.
Laste pühapäevakool toimub igal 2. ja 4. pühapäeval jumalateenistuste ajal. Lähem info kodulehel: mooste.ekklesia.ee
Põlva Jehoova tunnistajate kogudus
Pühapäeviti kell 11 pooletunnine loeng elulisel teemal piibli
vaatevinklist.
Koosolekud toimuvad Põlvas Ringtee 6. Ülekannet on võimalik
jälgida ka interneti vahendusel või kuulata telefoni teel.
Info: JW.ORG > Meist > Koosolekud
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Õnnesoovid!
JUUNI 2022
100
Emilia Müller
Lahe küla
97
Regina Sirel
Suurküla
95
Krestinja Vasser
Tännassilma küla
94
Ervin Frolov
Vastse-Kuuste alevik
Veera Helleste
Põlva linn
93
Veneidi Heljula
Tilsi küla
Salme Kilusk
Kauksi küla
92
Luule Üüde
Mammaste küla
Asta Loks
Põlva linn
91
Mihkel Jaaska
Vardja küla
Elsa Polli
Põlva linn
90
Valve Saul
Põlva linn
Olga Kliimask
Põlva linn
Laina Lätt
Põlva linn
Leonhard Klink
Põlva linn
85
Maria Männiste
Mooste alevik
Maaja-Reet Siim
Lootvina küla
Helve Kivitar
Põlva linn
Heino Hiiesalu
Põlva linn
80
Tõnu Palgi
Põlva linn
Õie-Malle Laks
Vastse-Kuuste alevik
Viive Käärik
Himma küla
Eha Laine
Miiaste küla
Ülo Mölder
Mammaste küla
Margareta Pragi
Põlva linn
Kalju Koitsaar
Mooste alevik
Ülo Kopli
Lutsu küla
Valter Jalas
Koorvere küla
Heikki Terras
Himmaste küla

Põlva Teataja

Toimetus ootab kaastöid ja
reklaame e-posti aadressil
ajaleht@polva.ee
Toimetaja: Annely Eesmaa,
tel 516 0435
Trükiarv: 6500 eksemplari
Trükk: AS Kroonpress
Kojukanne: Omniva

75
Salme Krikunova
Himmaste küla
Arno Oeselg
Põlva linn
Saima Toots
Põlva linn
Tiiu Klaus
Põlva linn
Elar Krantsiveer
Põlva linn
Lia Saarepuu
Vastse-Kuuste alevik
Vello Noring
Aarna küla
Elsa Olesk
Himmaste küla
Mare Kottise
Adiste küla
Madis Tsäko
Põlva linn
Sulev Visnapuu
Koorvere küla
Endel Trumsi
Põlva linn
Leili Kurvits
Himmaste küla
70
Viire Tobreluts
Põlva linn
Eeri Varjola
Põlva linn
Maire Pedras
Põlva linn
Tiina-Mai Arund
Põlva linn
Ene Miil
Himma küla
Oole Veerits
Ahja alevik
Einar Sirge
Mammaste küla
Aime Toode
Põlva linn
Viktor Mahla
Ahja alevik
Vitali Sudomoikin
Kiisa küla
Heiki Haabma
Rosma küla
Kalev-Feliks Semm
Kiisa küla
Mati Põder
Põlva linn
Aili Soosaar
Tilsi küla
Taivo Lanno
Naruski küla
Ljudmilla Vreimann
Põlva linn
Ene Marjapuu
Rosma küla
Märt Sepmann
Põlva linn
Anu Paide
Põlva linn

Juuli- ja augustikuu
juubilarid, kes ei soovi
äramärkimist ajalehes,
palume sellest teada anda
hiljemalt 15. juuniks
tel 799 9499
Elanike arv seisuga
01.04.2022
mehi 6593; naisi 6864
kokku 13 457.
Ajavahemikul
22.04.2022 – 22.05.2022
sündis Põlva vallas
4 tüdrukut ja 2 poissi.

Endla-Johanna Inti
1928-2022
Mahalda-Levkadia
Antsov
1929-2022
Taimi Rosenberg
1931-2022
Amandus Sisask
1931-2022

Aavo Zeiger
1937-2022
Aimi Sillaste
1940-2022
Henn Paalmann
1942-2022
Aino Press
1944-2022

Mare Landrat
1946-2022
Tamara Kull
1949-2022
Jaan Härmask
1950-2022
Urmas Peiker
1950-2022

Ennu Kaljuorg
1954-2022
Ülo Kuklase
1956-2022
Arvo Kaskpeit
1957-2022
Enn Haidak
1968-2022
Indrek Hindriksoo
1973-2022

KALAMAJAKAS

RATASTEL

VÄRSKE KALA

JA MEREANNID
OTSE PÄRNUST
IGAL NELJAPÄEVAL!
VÕRU 14:30 - 15:30
TALUTURUL

PÕLVA 16:00 - 17:00
BAUHOFI PARKLAS

KANEPI 17:30 - 18:00
TURUPLATSIL

VÕI TEE ETTETELLIMUS E-POEST NING TOOME

SINU KAUBA MEIE PEATUSPUNKTI!

KALAMAJAKAS.EE
+372 5697 9340 /8.00-16.00/

Kallis juubilar Tiiu Kasemets
Vastse-Kuustes!
Ammu rohtunud
on lapsepõlve rajad,
ka noorusest vaid
mälestus on jäänud.
Nüüd õnne, tervist igal hetkel
vaja ja palju rõõmu toogu iga
homne päev!
Sind õnnitlevad ja kallistavad
Aime ja Vahur perega.

Tänavakivi ja äärekivi
paigaldus
Haljastus- ja kaevetööd
Tel 5564 9350
info@rohelineheakord.ee

Ostame hakkimiseks
VÕSA ja RAIEJÄÄTMEID

Ostame ka
PUIDUTÖÖSTUSE JÄÄKE
(koor, saepuru, klotsid, pinnad jne)

