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Hea on tõdeda, et palju muret tekitanud Võru tänav on saa-
nud lõpuks viisaka kuue ja ehitustööd võib lugeda lõppenuks. 
Paigaldamist ootavad veel vaid pingid ja prügikastid, mille on 
vallavalitsus tellinud objekti väliselt, et valminud Võru tänava 
ja remonti mineva Käisi tänava linnamööbel oleks ühtse välja-
nägemisega.

Vallavalitsus tänab kodanikke, eriti Võru tänava elanikke ja 
ettevõtteid, kes suutsid pikast ehitusperioodist tulenevad eba-

Võru tänav on lõpuks valmis

Valitsus kiitis 15. juuni istungil heaks otsused, mille 
järgi viiakse kohalike omavalitsuste ühinemised lõpuni 
valitsuse 9.02.2017 ettepanekute järgi.  Otsuse koha-
selt järgi jätkavad iseseisvate kohalike omavalitsustena: 
Loksa linn; Kuusalu vald; Häädemeeste vald; Saarde 
vald; Kanepi vald; Põlva vald; Narva-Jõesuu linn; Silla-
mäe linn; Toila vald ja Antsla vald. 

See tähendab, et uus Põlva vald moodustub, nagu 
kokku lepitud, viiest senisest omavalitsusest: Ahja, La-
heda, Mooste, Põlva ja Vastse-Kuuste. Kanepi, Kõlles-
te ja Valgjärve vallad moodustavad uue Kanepi valla ja 
nende sundliitmist Põlva vallaga ei tule.

Pärast haldusreformi elluviimist jääb tänaste otsuste 
järel Eestis alles 83 kohalikku omavalitsuse üksust: 16 
linna ja 67 valda.

Allikas: www.valitsus.ee

Vabariigi Valitsus kiitis heaks KOVide 
ühinemise jätkamise ja haldusreformi erandid

Lippude heiskamisest
Vallavalitsus tuletab meelde, et iseseisvuspäeval, võidupühal 

ja taasiseseisvuspäeval heisatakse Eesti lipp kõikidele elu-, äri- 
ja büroohoonetele. Samas on igaühel õigus heisata Eesti lipp ka 
teistel lipupäevadel ning ka isiklikel tähtpäevadel.

Eesti lipp heisatakse hoonetele lipupäevadel päikesetõusul, 
kuid mitte hiljem kui kell 8.00, ja langetatakse päikeseloojangul, 
kuid mitte hiljem kui kell 22.00. Jaaniööl Eesti lippu ei langetata.

Lipupäevadel tuleb Eesti lipp heisata kõikidel riigi- ja kohaliku 
omavalitsuse asutustel ning avalik-õiguslikel juriidilistel isikutel. 
Ühtsustunde väljendamiseks võivad lipu heisata ka kõik teised. 
Eraisikud võivad lisaks lipupäevadele heisata Eesti lipu isikel ja 
kogukondlikel tähtpäevadel.

mugavused ära kannatada. Loodame, et Võru tänava uus, esin-
duslik ja viisakas väljanägemine teeb liiklemise nauditavaks ja 
meele rõõmsamaks.

Kompensatsiooniks ebameeldivuste eest korrastas töövõtja 
OÜ Roadwest muusikakooli parkla, andes sellele uue kattekihi 
ja viisaka väljanägemise.

Martti Rõigas
abivallavanem

Rõõm oli vaadata tänavu-
si koolilõpetajaid. Kuidagi 
küpsemad ja teadjamad, kui 
mõned varasemad lennud 
või tundus ainult mulle nii? 
Igas näos peegeldus erinev 
emotsioon, kellel võidurõõm 
või rahulolu, kellel ärevus 
või lihtsalt kergendus. Ena-
mike silmis helkis aga niis-
ket sära, mis näitab, et sisi-
mas peitub nii hingehellust 
kui kahjutunnet ja see annab 
tunnistust, et süda on igati 
õiges paigas ja see on vägagi 
oluline. Tänavu lõpetas nii 
Põlva Põhikooli kui ka Põlva 
Gümnaasiumi esimene lend. 
Kuigi uus koolikorraldus on 
kestnud vaid aasta, usun et 
õpilaste jaoks on muutused 
olnud üksnes positiivsed, li-
sanud uusi võimalusi ja tõst-
nud nii vastutustunnet kui ka 
eneseusku. Just usku endasse 
on vaja, et seada suuremaid 
sihte ja nendeni ka jõuda. 
Just nii nagu Anett Kontaveit 
või meie oma Euroopa tase-
mega laskur Peeter Olesk. 
Mõistagi on kahju sellest, 
et Põlvas püüame anda oma 
lastele parima, nad pakuvad 
meile ilusaid hetki ka kooli-
noortena ja siis ühel hetkel 
nad lihtsalt lähevad. Ei saa 
salata, et sellele mõeldes 
olid ka minu silmad paiguti 
niisked, aga lohutav on see, 
et loodus ju tühja kohta ei 
salli ja igal aastal tulevad 
ju uued lõpuklassid, tulevad 
uued silmapaistvad noored. 
Oleme kasvulavaks olnud 
paljudele tublidele muusiku-
tele, sportlastele, ärimeestele 
või lihtsalt headele tööini-
mestele, kellest osadele jääb 
Põlva lihtsalt kitsaks. Samas 
on mul heameel, et Põlvaga 
on ennast jätkuvalt sidunud 
väljapaistev noor muusik ja 
dirigent Riivo Jõgi ning pal-
jud head õpetajad, kes talen-
te Põlvas avastanud ja aren-
danud. Aitäh teile, auväärt 
õpetajad ning visadust ja 
eneseusku, head lõpetajad!  

Vaevaliselt, aga lõpuks 
ikkagi sai Võru tänava re-
mont valmis. Mitmed on 
kiitnud ja pidanud seda isegi 
Põlva kõige ilusamaks täna-
vaks. Minu arvates on aga 
väga oluline muutus toimu-
nud ka Jaama tänavas, kus 
uue hingamise äratas juba 
Tillu kohvik. Viimastel aas-
tatel on ka paljud majad ja 
nende ümbrus saanud kenaks 
ning tänava ja raudteejaama 
platsi uus ilme vaid kroonib 
senist tegevust. Tegelikult 
tuleb kiita kõiki majaoma-
nikke, kes oma kodu on ke-
namaks teinud või sellega 
alustanud. Eriti suur tunnus-
tus korterelamute peredele, 
sest mitmete teiste linnade-
ga võrreldes on juba paljud 
meie korrusmajad renovee-
ritud. Nüüd ootaks rohkem 

initsiatiivi ka külade kor-
termajade elanikelt ja olgu 
öeldud, et vähemalt praegu 
on kavandatud taolistele üm-
berehitustele ka vallapoolne 
toetus. 

Enne eelmisi valimisi 
kardeti, et linn võtab inves-
teeringute rahast valdava osa 
ning ka kultuuri-, spordi- ja 
muude toetuste osas jäävad 
külad vaeslapse ossa.  Tegeli-
kult oleme lähtunud kõigi in-
vesteeringute ja toetuste osas 
selgelt ühinemislepingust ja 
lisaks reaalsetest vajadustest. 
Väidan, et eelarves pole üks-
ki toetussumma vähenenud 
vaid pigem vastupidi. Olen 
kuulnud ka mitmeid valla-
kodanikke, kes väidavad, et 
küladesse suunduvaid teid 
pole kunagi nii palju paran-
datud kui viimastel aastatel. 
Teede remonttööd jätkuvad 
ka tänavu. Viimasel ajal on 
mul aga hoopis teistsugune 
kartus. 

On külasid, kus on väga 
tublid ja edasipüüdlikud 
liidrid eesotsas. Teisal jälle 
inimesed, kes lihtsalt heast 
tahtest asja ajavad ja oma 
põhitöö kõrvalt niipalju ei 
jõua. Oleme olukorras, kus 
ühel pool askeldatakse, kir-
jutatakse projekte ja saa-
dakse raha küll ürituste, küll 
mingite rajatiste jaoks. Meil 
pole aga mitte 4-5 vaid ter-
velt 27 küla ning mulle tun-
dub, et mõni neist on paraku 
jäänud piisava tähelepanuta. 
Pärast uut ühinemist saab 
meil külasid olema vähemalt 
kaks korda rohkem. Me ei 
tohiks arendada oma valda 
nii, et keskus ja samad kü-
lad saavad järjest rohkem 
tähelepanu ning osa külasid 
sugugi mitte. Tugev Põl-
va saab olla vaid siis tugev, 
kui selle areng on ühtlaselt 
tagatud. Ees on jaanipäev, 
tulevad suvised külapäevad, 
kus ikka oma küla asju aruta-
takse. Siinkohal palve teile, 
külaelanikud, kes te arvate, 
et teie küla jaoks on miski 
väga oluline, mis ülearu või 
mis tegemata. Arutage ja 
edastage oma ideed ja soovid 
vallavalitsusse, et saaksime 
nendega võimalusel juba tu-
levase eelarve koostamisel 
arvestada. 

Rõõmsat ja tegusat suve 
kõigile!
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Laupäeval, 3. juunil avati ametlikult kolme objekti valmimisel uue näo saanud Põlva raudteejaama piirkond. 
Põlva raudteejaama plats ja Jaama tänava kergliiklustee uuendati EL struktuuritoetuse Ühtekuuluvusfondi meetme “Raudtee-

liikluse arendamine ja erinevate liikumisviiside ühendamine” toetusel. Projekti raames uuendati teekatet, rajati perroonile viiv 
kõnnitee, märgistati 15-kohaline autoparkla, paigaldati uus bussiootepaviljon ja 8-kohaline rattaparkla, uuendati tänavavalgustust 
ning korrastati platsi haljasala, kuhu paigaldati lehtla-paviljon koos valgustusega. Piirkonnas uuendati ka Jaama tänava sõidu- ja 
kergliiklustee raudtee ülesõidukohani ning paigaldati viidad ja istutati pihlapuud. Jaama tänav sai uue teekatte Lao tänava rist-
mikust raudtee ülesõidu ristmikuni.

Raudtee ülesõidukohast kuni Himmaste ja Eoste küladeni rajati uus 3,2 km pikkune kergliiklustee, mis on juba elanikkonna 
poolt aktiivselt kasutuses. Kergliiklustee on valgustatud ning varustatud pinkide ja prügikastidega. Põlva linna, Himmaste ja 
Eoste küla ühendava kergliiklustee rajamist toetati EASi vahendusel „Kergliiklusteede toetusskeemi“ raames. Kolme objekti 
ehitustööd teostati 2016. aasta lõpuks, haljastus ja lõplik märgistus valmisid selle aasta kevadeks.

 Mari-Riina Terna
arenduse peaspetsialist

Rallisõbra meelespea

• Palume liikuda kiiruskatsetel ainult selleks ettenähtud, turva-
lintidega tähistatud aladel.
• Jälgi turvatöötajate korraldusi.
• Turvaaedadest ja -lintidest üle astumine ning võistlusrajal vii-
bimine on KEELATUD!
• Parklates järgige parkimiskorraldajate korraldusi.
• Võistluse korraldaja ei vastuta parklas tekkinud või parkimi-
sega seotud kahjude eest.
• Ärge jätke lapsi ja lemmikloomi järelvalveta.
• Austage maaomanikke ja nende vara.
• Hoidke loodust ja käituge keskkonnasõbralikult - prügi koht 
ei ole looduses.
• Probleemide ilmnemisel pöörduge kohe turvavestides tööta-
jate poole.

Tartu Rally tuleb taas Põlvasse 

Haldusreformiga 
selgus majas

15. juunil ehk siis viima-
sel võimalikul päeval tegi 
Vabariigi Valitsus otsuse hal-
dusreformiga liidetavate val-
dade osas. Meid pool aastat 
pinge all hoidnud olukord, 
kus oli õhus Kanepi, Valgjär-
ve ja Kõlleste valdade liitmi-
ne uue Põlva valla külge, sai 
lõpuks lahenduse – liitumist 
ei tule. Seega liigume edasi 
Põlva, Laheda, Ahja, Moos-
te ja Vastse-Kuuste valdade 
voli kogudes vastu võetud 
otsusega ja kinnitatud ühine-
mislepinguga. 

Viimastel kuudel on tihe-
dalt ses osas tööd teinud val-
lasekretärid, sotsiaaltöötajad 
ja juhtkomisjon. Arutatud 
on uue valla struktuuri ja 
teenistuskohtade koosseisu, 
sotsiaaltoetuste ja -teenus-
te ühtlustamist, sümboolika 
konkursi korraldamist jms.

Ühine arusaam on, et kõik 
parim tuleb uude valda kaa-
sa võtta. Õppida üksteiselt 
kus mida väljapaistvalt on 
tehtud ning seda teistega ja-
gada. Kui näiteks praeguses 
Põlva vallas on külade elu 
korraldamine toiminud hästi 
läbi külavanemate, siis Vast-
se-Kuustes on külades moo-
dustatud MTÜ-d. Toimivad 
mõlemad variandid, peaasi, et 
kogukond rahul oleks. Prio-
riteediks on kindlasti kõige 
toimiva jätkamine. Kui nüüd 
enne valimisi hakkavad liiku-
ma jutud, et midagi suletakse 
või jätkatakse vaid siis, kui 
mõni kindel persoon võimule 
saab, siis kindlasti pole see 
nii. Loodetavasti on nii Ees-
tis kui Põlva ümbruses ammu 
läbi need ajad, kus vaid üks 
persoon teab tõde ja sisulist 
arutelu ei toimu. Oleme pii-
savalt kaua juba vaba riik 
olnud, et suudaksime ka ise 
mõelda ega vaataks alt üles 
vaid ühele suurele juhile.

Maakondade senisel kujul 
kadumisega on Põlva rolliks 
kindlasti jääda piirkonna tõm-
bekeskuseks. Sel segasel hal-
dusreformi ajal on väga kurb 
vaadata valitsuse tegevust rii-
gi kohaloleku kokku tõmba-
mise osas. Viimane näide on 

kohtumaja planeeritav sulge-
mine Põlvas. Maavanemalegi 
tuli see otsus ootamatult ja ta 
on sulgemise vastu tegutse-
ma asunud ning loodan, et ta 
suudab oma erakonnakaasla-
sest ministriga kokkuleppele 
saada kohtumaja jäämiseks 
Põlvasse.

Volikogus on lähiajal 
muude teemade kõrval täht-
saimad kindlasti Põlva Haig-
la tuleviku otsustamine (et 
võrgustumine Tartu Ülikooli 
Kliinikumiga läheks Põlva 
jaoks õiglastel tingimustel) 
ning Põlva valla uue üldpla-
neeringu vastuvõtmine.

Võru tänav on lõpuks val-
mis. Vabandused kõigi ees, 
kes segadust on planeeritust 
pikemalt pidanud taluma, aga 
lõpptulemus on seda väärt.
Võru poolt linna sõites ja siis 
ükskõik kummale poole Kesk 
tänavale suundudes oleme 
kindlasti üks Eesti ilusamaid 
linnu. Järgmised kõigile näh-
tavad ning ajutist segadust 
tekitavad objektid on Käisi 
tänava remont ja keskvälja-
ku ehitus. Järgmisse aastasse 
jäävad EASi positiivse otsuse 
korral Rosma-Peri kergliik-
lustee ehitus ja lasketiiru re-
konstrueerimine. Viimane on 
tegelikult pärl, mis on poole-
nisti avastamata. Tegemist 
on Baltikumi suurima sise-
lasketiiruga ja kui me selle 
tänapäevaselt ümber ehitame, 
siis on lisaks kohalikele tub-
lidele laskespordihuvilistele 
võimalik ka Põlvasse laskmi-
sest huvitatud turiste kutsuda.
Kõrval asuva Eesti ühe ilusa-
ma staadioni tahame juba sel 
aastal rekonstrueerida. 

Nautige lühikest Eesti 
suve ja tarbigem võimalikult 
palju kohalikku kaupa, siis 
jääb raha rohkem kodukanti.

Põlva valla võrkpalli karikavõistlused algavad 28. juunil. 
Võrkpalli mängitakse igal kolmapäeval erinevatel võrkpal-
liplatsidel korraga nii külades kui ka Põlva linnas kuni 22. 
juulini. 

Võistkonna osalemisest anna teada 26. juuniks aadressil 
eve.sokk@polva.ee ja teavita oma kogukonna võrkpalliplat-
sil mõne etapi korraldamise soovist. Oodatud on ka kõik 
uued tulijad.

Esimene sõpruskohtumine toimub kolmapäeval, 28. juu-
lil. Finaalüritus toimub 22. juulil Eostes Põlva valla suve-
mängude programmis.

Juhend ja kogu info karikavõistluste ajal on Põlva valla 
kodulehel www.polva.ee/vorkpall

Eve Sokk 
kultuurispetsialist 

Põlva valla suvised karikavõistlused 
võrkpallis

Tänavune Tartu Rally saab alguse 14. juulil ja esimese päe-
va lõpetavad kaks Põlva linnakatse läbimist, mille esimene lä-
bimine algab kell 19. 

Seoses ralli toimumisega on katsete ajaks suletud mitmed 
tänavad ja jälgida tuleks liikluskorralduse muudatusi. Tänava-
te sulgemise info on näidatud kõrvaloleval kaardil. 

Martti Rõigas
abivallavanem
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Detailplaneeringud

Teatame, et Põlva Vallavalitsus algatas 17.05.2017 korral-
dusega 2-3/256 Põlva vallas Eoste külas Tööstuse tee 9 (ka-
tastritunnus: 62101:001:0381) detailplaneeringu koostamise, 
kinnitas lähteseisukohad ja ei algatanud keskkonnamõju stra-
teegilise hindamise koostamist. Planeeringuala suuruseks on 
ligikaudu 3,5 ha. Katastriüksuse olemasolevaks sihtotstarbeks 
on 100% maatulundusmaa

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on soov muuta 
maa sihtotstarve tootmismaaks ja määrata ehitusõigus toot-

• 4 mudilaskoori – Põlva Kool – Eda Heinaste, Mare Urban, 
Ulvi Pern
• 2 lastekoori – Põlva Kool, Põlva Muusikakool – Ulvi Pern, 
Kadri Niine, Ülle Kurusk
• 1 poistekoor – Põlvamaa poistekoor – Eda Heinaste, Kersti 
Juurma
• 1 puhkpilliorkester – Põlva Kool – Peeter Änilane
• 1 keelpilliorkester – Põlva Muusikakool – Riivo Jõgi, Tiina 
Mai Arund
• 1 kapell – Põlva Muusikakool – Heino Tartes, Liudmyla 
Kravchenko
• 1 noorte rahvatantsurühm Mandariinid – Andre Laine
• 1 laste rahvatantsurühm (2.-3. kl) – Karin Simso
• 2 võimlejate rühma (5.-8. kl) – Meie Stuudio – Andre Laine

Kokku osaleb Põlva vallast noorte laulu- ja tantsupeol 200 
lauljat,  46 võimlejat ja tantsijat ning 35 pillimängijat koos 26 
õpetaja, juhendaja ning saatjaga.

Lõõtsapealinn Põlvat esindab ka ülevabariigiline noorte 
lõõtspillimängijate orkester.

XII noorte laulu- ja tantsupeo etenduste ja kontsertide ajakava: 
Reede, 30. juuni

Kell 19.00  Tantsupeo I etendus Kalevi keskstaadionil
Laupäev, 1. juuli

Kell 13:00  Tantsupeo II etendus Kalevi keskstaadionil
Kell 15:00  Rahvamuusikapidu, toimub Kalevi keskstaadioni 
kõrval Poolamäe pargis
Kell 19:00  Tantsupeo III etendus Kalevi keskstaadionil

Pühapäev, 2. juuli
Kell 9:30 Rongkäik
Kell 14:00 Laulupidu Lauluväljakul

Teisipäeval, 23. mail  toimus Põlva Kultuuri- ja Huvikes-
kuses Põlva valla parimate õpilaste vastuvõtt. Sündmusele olid 
oodatud 2016/2017 õppeaasta väga heade õpitulemustega lõ-
petanud õpilased alates 2. klassist.  

Tunnustuseks suurepäraste õpitulemuste eest oli raamat ja 
pere ühiseks ajaveetmiseks EDU Bowlingu kinkekaardi. Kok-
kutulnutele esinesid 

Vallavanem tunnustas väga heade õpitulemuste eest järg-
misi õpilasi:

II klass - Kadi Mandel, Romet Paatsi, Heili Meribeth Rau, 
Mirtel Talv, Anti Tohva, Tuuli Aksin, Hannes Hallap, Liisa Lin-
nus, Kevin Piir, Veronika Reedi, Rasmus Villako, Tristan Lep-
pik, Katariina Olesk, Susanna Johanson, Simo Gross, Regor 
Janson, Johanna Oras, Maarja Oras, Martti Pavlov, Mia Lees, 
Marit Lõbu, Emili Naruson, Mairo Paabut, Kotred Paide, Bri-
gita Pendla, Reno Rošik, Hanna Triin Soekarusk, Grete Haava-
mäe, Aleksandr Jerotski, Annabel Kolsar, Janette Kund, Joonas 
Leis, Triin Neeno, Kristiin Piirsalu, Jako Rammo,   Hanna-Li-
sete Sellis, Raimond Änilane.

III klass - Maribel Gabriela Gondiu, Aron Oberg, Karl 
Kadak, Merlis Musting, Els Rahel Parhomenko, Grete-Liis 
Paidre, Anne-Mari Rauba, Miia Valvik, Elise Marie Int, Gert-
rud Jänes, Egert Land, Inger Kateriine Lang, Marie Nigola, 
Agathe Ojasaar, Merlin Raudkett, Enriko Saan, Seleri Haidak, 
Indrek Hiieste, Heti-Liis Maask, Saskia Märtson, Kedon Liiv, 
Karl-Markus Vool, Eliisa Villako, Helen Pundi, Marko Järve-
ots.

IV klass - Gedlin Jaanus, Henri Suur, Helis Marleen Saa-
re, Luiisa Marleen Lepp, August Jakobson, Isabella Puusepp, 
Ines Vaikmäe, Annaliisa Madisson, Johan Markus Härmits,           

Põlva valla parimad õpilased
Nele-Liis Viira, Markos Käis, Kirke Karoliin Tark, Karl-Ras-
mus Suvi, Rebeka Repp.

V klass - Mona Jõema, Merili Nagel, Lisbeth Lepp, Deisi 
Kruustik, Karoliina Kets, Martin Veiko, Marten Hinn, Lilian 
Hindrikson, Sandra Kalling, Kertu Noormets, Mirjam Kolpa-
kov, Anette Maria Soekarusk, Timo Rasmus Tammeorg.

VI klass - Elisabeth Pehk, Caroly Viljamaa, Karoliina Kan-
nik, Sirelin Petersell, Anna-Maria Rõõmus, Indrek Nemvalts, 
Märt Helmoja, Liisi Kõrgemäe, Stenver Lannajärv, Daniel 
Sibul, Sten Saar, Andero Viljus, Maara Parhomenko, Andra 
Madisson, Janeli Keskküla, Katarina Podekrat, Märt Lillestik, 
Kaialiisa Kelt, Artur Johannes Prangel.

VII klass - Jan Markus Salum, Aleksandra Jermohhin, 
Annette Vijar, Samanta Suitsik, Tigris Fjodorov, Triinu Vijar, 
Diana Kool, Marken Helena Härmits, Samuel Kolsar, Eneli 
Mattus.

VIII klass - Katrin Kulberg, Kristo Pille, Mart Kirotar, Jo-
hanna Laanoja, Indra Liz Nemvalts, Gertrud Oberg, Mette-Ma-
rit Rehemets, Marielle Suur, Kristel Sulamägi, Pirja Kindsigo, 
Sireli Pruus.

IX klass - Lorely Kõrvel, Karoli Villako
X klass – Hanna Maria Laane
Põhikooli lõpetasid kiitusega Kristin Pintson ja Raino 

Marten Rammo.
Gümnaasiumi lõpetavad kuldmedaliga Emily Lepp ja 

Marimal Tilk. Hõbemedaliga lõpetavad Hanna Maria Rüütli, 
Sandra Tuisk, Mirjam Juhandi ja Hanna-Katre Plato. 

9. klassi kiitusega ja 12. klassi medaliga lõpetajatele antak-
se valla rahaline preemia üle koolide lõpuaktustel.

PT

XII noorte laulu- ja 
tantsupidu 
“Mina jään“
30. juuni – 02. juuli

Põlva vallast osalevad 
kollektiivid:

Põlva valla IX suvemän-
gud toimuvad laupäeval, 
22. juulil algusega kell 11 
Eoste külas.

Võistlusarvestusse läheb 
kuus võistlusala: 
• võistkondlik orienteerumi-
ne, kus kogu võistkonnal tu-
leb läbida kahe tunni jooksul 
kaardi abil 6 kontrollpunkti 
Eoste külas ja selle ümbruses, 
mõned Taevaskoja vaatamis-
väärsused nende seas. Igas 
kontrollpunktis tuleb lahen-
dada ülesanne või teha mingi 
tegevus; 
• teatevõistlus koosneb viiest  

alast: kanuusõit, discgolf, 
täpsusvise, tõukerattasõit ja 
ujumine;
• oma pesapaiga kujundami-
ne;
• oma küla/kogukonna/võist-
konda tutvustav 5- minutiline 
programm; 
• Põlva valla rammumees, 
mis seekord on rahulikum 
võistlus harrastajatele. Ram-
mumehe võistlus koosneb 
kolmest võistlusalast: sang-
pommi rebimine (24 kg), 
traktorirehvi lappamine ja 
üks mehele sobilik viguri-
ga ülesanne. Võistlus on nii 

Turg kolib
Seoses keskväljaku ehitusega kolib Põlva linna turg alates 

1. juulist 2017 teisele poole jõge, endisele turuplatsile Pärna 
tänava alguses.

Turgu haldab ja müügipileteid väljastab, nagu senini, Põlva 
Haldusteenistus.

Kutsume Põlva valla suvemängudele
võistkondlik kui ka indivi-
duaalne, s t et osalema on 
oodatud ka mehi, kes ei kuulu 
ühegi võistkonna koosseisu.
• Põlva valla parim küpsetaja. 
Võistlus on nii individuaalne 
kui ka võistkondlik.
• Kõik huvilised saavad võis-
telda individuaalselt noole-
viskes.  

Lastele on kogu päev ka-
sutada batuut, mänguväljak 
ja Maanteeameti poolt üles-
seatud rattarada. Kohapeal on 
kasutamiseks olemas rattad, 
kuid võib võtta kaasa ka oma 
isikliku ratta.  

Sellel aastal on lisaks 
sportlikule tegevusele ka 
kultuuriprogramm. Esinevad 
Meie Stuudio tantsijad ja 
lõõtspillimehed Moisekatziq. 
Pakutakse lõunatoitu ja ava-
tud on müügipunkt.

Ootame kõiki külade/
linnaosade/linna tänavate/
sõpruskondade/ organisat-
sioonide/asutuste võistkondi. 
Korralda oma perele või ko-
gukonnale üks tore päev ja 
osale perepäeval.

Külas on ka teised Põlva 
vallaga ühinevad omavalit-
suste võistkonnad ja teretul-
nud on kõik huvilised.

OSALEMISEST tu-
leb teada anda hiljemalt             
17. juuliks e-posti aadressil 
eve.sokk@polva.ee.

Suvemängude juhend on 
Põlva valla kodulehel www.
polva.ee/suvemangud

Info:
Andu Hanson 508 6789
Eve Sokk 514 7682

Fotomeenutus 
eelmise aasta 
suvemängudest Himmastes.

misettevõtte laienemiseks. Katastriüksus on tasase reljeefiga, 
olemasolev kõrghaljastus puudub. Ala läbib Tööstuse tee. Ole-
masolevad hooned ja tehnovõrkude ühendused planeeringualal 
puuduvad. Vastavalt algatamise ettepanekule jäävad kasutusse 
olemasolevad juurdepääsud. Kitsendusi põhjustab ala läbiva 
elektriliini kaitsevöönd. Eeldatavalt suureneb tootmise laien-
damisega elektrienergia ja veevarustuse vajadus. Detailpla-
neering on kooskõlas kehtiva Põlva valla üldplaneeringuga. 
Planeeringu materjalid on digitaalselt leitavad Põlva valla ko-
dulehe kaardirakendusest.

Ehitus- ja planeeringuosakond
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„Individuaalne initsiatiiv ja vastutus. Kogukond ja usaldus” 
- need olid seekord Johannese Koolis toimunud 9. Loovusnä-
dala teemad.

Üheksa aastaga on Loovusnädal rännanud jaanuari kuust 
maisse.  Suurest hulgast kursustest ja väga paljudest erinevatest 
tegevustest - ühistes tantsudes hõljumisest peitliga kivi ragu-
miseni -  on aastate jooksul välja kristalliseerunud neli peamist 
suunda – sotsiaalsed liikumismängud (Edwin Illian), elu/lu-
gude kuulamine ja vestlused teemadel, mis on seotud saatuse, 
elu, surma ning inimese vaba tahtega (Kati Kolk), muusikali-
ne koostöö – kontakti leidmine helide, pillide ja kaaslastega 
(Hannes Heyne) ja maalimine ning värvide kaudu iseendaga 
kontakti leidmine (Tanja Franke).

Kõiki nelja õppejõudu ühendab huvi maailma vaimsete 
seaduspärasuste vastu, oma sisemise tähelepanu koolitamine 
selles suunas ja sügav huvi nii üksiku inimese kui ka inimeste-
vahelise koostöö vastu.

Loovusnädala tegevustest on haaratud  koolipäeva jooksul 
kooli kõik klassid, õhtustes tegevustes ka  vanemad ja õpetajad. 
Alati on teretulnud külalised väljastpoolt kooli kogukonda.

Arvukates vestlustes, mis nädalat ilmestasid, kordusid 
märksõnad tõmme ja surve, ruumi loomine. Näide harjutusest, 
kus tõmmet ja survet kogeda sai:

Vaatlesime väga tähelepanelikult kivi peopesal ja püüdsime 
seda mõttes võimalikult täpselt kirjeldada. Nii täpselt, et oleks 

Loovusnädal Himmastes

pärast võimalik üles joonistada - iga nurk, iga lohk ja kuju eri-
pära sai mällu jäetud. Tähelepanu oli suunatud teatud survena 
kivile. Eesmärgipäraselt.

Seejärel aga proovisime olukorra ümber pöörata. Tajuda, 
kuidas vaatab kivi mind. Õigupoolest  - kas ma suudan iseen-
nast nii tagasi tõmmata, et tekib ruum, kus  võib juhtuda, et ma 
tajun midagi kivi olemusest. Minu intensiivsus on nii tagasi 
tõmmatud, et tekib nagu vaakum, tõmme, kus saab avalduda  
midagi mind ümbritsevast maailmast. Kolmas harjutus samast 
seeriast oli seotud kuulamisega.

Osavõtjana tahan heale lugejale kinnitada, et tegemist pole 
intellektuaalse mänguga, vaid väga tõsiselt võetava praktilise 
harjutusega õpetaja pedagoogilise hoiaku kujundamiseks. Ehk: 
Elav suhe õpetaja ning õpilase vahel, kus mõlemad pooled on 
subjektid, eeldab erinevate lähenemisviiside aktsepteerimist.

Külaliste tööd meie õpilastega kõrvalt vaadates hakkas sil-
ma just seesama võime luua meeleolu ja olukorrad, nö tõmme, 
kus laste huvi ja initsiatiiv ärkavad ilma, et selleks pedagoogi-
list survet peaks avaldama. Ruumi oli rohkem. Õpetajana oli 
vaimustav meistreid kõrvalt vaadata.

9. Loovusnädala toimumist Johannese Koolis toetas Põlva 
Vallavalitsus.

Riina Velmet
Johannese Kool ja Lasteaed Rosmal muusikaõpetaja

Kuna 3D printimine on tänapäeval üks kiiremini arenevaid 
valdkondi, siis on oluline, et õpilased teeksid selle rakenda-
misvõimalustega tutvust juba maast madalast. 3D printimine 
annab õpilastele hea võimaluse proovida kätt insenerina ja luua 
päris ise midagi ainulaadset. Alustades näiteks võtmehoidjast 
ja lõpetades reaalselt töötava muusikainstrumendiga. 

19. mail käisid Põlva Kooli 2.b ja 2.c klassi õpilased Kesk 
25 õppehoones 3D printeri tööga tutvumas. Õpilasi võtsid 
vastu informaatika ja käsitöö õpetaja Tiina Saago ning töö- ja 
tehnoloogiaõpetuse õpetaja Martin Raudmäe. Õpilased said 
ülevaate 3D printeri tööst, nägid ühe 3D detaili valmimist ja 
arutlesid, kus ning kuidas saab sellist printimist tänapäeval ja 
tulevikus kasutada. Põnev oli teada saada, et juba praegu too-
detakse sarnaste printerite abil kosmoserakettide varuosi ja me-
ditsiinis vajalikke proteese, kriminoloogias taastatakse aga 3D 
printeritega kannatada saanud asitõendeid. On üsna tõenäoline, 
et peagi leiavad 3D printerid kasutamist hoonete ehitamisel, 
asenduselundite loomisel ja erinevate seadmete varuosade kii-
rel ja lihtsal kohapeal väljaprintimisel. 

Õpilaste hinnangul oli õppekäik teistmoodi, huvitav ja lahe 
ning nad ootavad põnevusega, millal juba saaks ise midagi ku-
jundada ja päriselt valmis printida.

Kristi Mäeots
Põlva Kooli 2.c klassi klassijuhataja

Merlin Kirbits
ProgeTiigri maakondlik nõustaja Põlvamaal

Vaatasime tulevikku

29.-30. maini toimus Si-
guldas rahvusvaheline noorte 
muusikute konkurss „Sigul-
da 2017“. Osales 70 noort 
muusikut Lätist, Leedust, 
Eestist, Sloveeniast ja Kree-
kast, kes mängisid võistu 3 
vanusegrupis: 10-12aastased, 
13-14aastased ja 15-16aas-
tased. Kava koosnes kahest 
osast: muusikateos, mis on 
loodud enne 19. sajandit või 
kaasa arvatud, ja 1 modernist-
liku helilooja teos 20. või 21. 
sajandist.

Võistlus toimus küll inst-
rumentide gruppide kaupa 
(klaver, viiul, tšello, flööt, 
saksofon, tromboon, akor-
dion, kitarr, kannel), ent ar-
vestust peeti vanusegrupiti. 
A-vanusegrupis, kus võistles 
ka Lilian, oli kokku 38 osale-
jat erinevatest pillirühmadest 
ja nende vahel jagati 5 lau-
reaaditiitlit ning 8 diplomit. 
Võib küsida, kuidas võrrelda 
omavahel ning eristada pia-
nisti ja tromboonimängijat 
või akordionisti ja kandle-
mängijat. Kaalukeeleks sai 
kindlasti musikaalsus, vir-
tuoossus, artistlikkus ja kava 
täielik õnnestumine. Konkur-

Lilian Hindrikson 
on konkursi „Sigulda 2017“ diplomand

si Grand prix ´võitis hoopis kitarrist Slovee-
niast. Kümnest konkursil osalenud eestlasest 
tunnustati vaid Liliani, tema õpetaja Põlva 
Muusikakoolis on Raina Urb.

Žürii tööd juhtis Läti Muusikaakadeemia 
professor ja pianist Ventis Zilberts, liikmeteks 
Leedu Muusikaakadeemia professor ja viiul-
daja Ruta Lipinaityte, Läti Muusikaakadeemia 

24. mail 2017 peeti Himmastes Põlva valla koolide folkloo-
rifestivali, seekord juba seitsmendat korda.

Tänavuste heitlike kevadilmade tõttu toimus üritus Him-
maste raamatukogu-külakeskuse saalis. Ilusa ilmaga kogune-
takse pidu pidama Lepa talu ehk Jakob Hurda sünnitalu õuele.

Festivalist võttis osa kolm Põlva Kooli kollektiivi: kandle-
ring, võru keele ja rahvatantsuring. Juhendajad Mare Urban, 
Marju Lepasson ja Karin Simso.

Kõik kollektiivid on omanäolised ja esinesid südilt. Publi-
kule läksid hinge ilusad kandlepalad, mida toetas laul, vahvad 
tsirgulaulud (ehk võrukeelsed luulevormis linnuhääled) ja tant-
sukeelde tõlgitud meie oma maa tunne.

Üritust juhtis meeleolukalt elupõline pedagoog ja harras-
tusnäitleja Urve Järg. Üheskoos lahendati mõistatusi ja män-
giti keelemänge. Muidugi räägitakse festivalidel alati ka Jakob 
Hurda panusest meie kultuurilukku.

Toetasid-abistasid Põlva vallavalitsus ja Himmaste raama-
tukogu-külakeskus. Järgmisel aastal oodatakse festivalile juba 
kõiki ühendvalla koole.

Jakob Hurda nimeline Põlva Rahvahariduse Selts

Põlva Rahvahariduse Selts kut-
sus noori folkloorifestivalile

Hoos on rahvatantsuringi tantsijad. Marju Lepassoni foto

dotsent ja flötist Ilona Meija, trompetist Valdis 
Bizuns ja Läti Muusikaakadeemia kutsutud 
dotsent ning pianist Dzintra Erliha. Konkurss 
ja selle lõppkontsert toimus  Sigulda Kaunite 
Kunstide koolis „Baltais Fligelis“.

Tekst ja foto
Põlva Muusikakool
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2017. aasta kevadel toimunud ProgeTiigri “Mängumara-
tonist” võttis osa 240 last 95 omaloodud mänguga. Võistlus-
tööna tuli esitada enda loodud mäng, mis aitab arendada laste 
ja noorte IKT oskusi või tõstab teadlikkust, kuidas turvaliselt 
internetis käituda. 

Põlva Koolist osalesid 21.05.2017 toimunud “Mänguma-
ratoni” finaalüritusel Tallinnas viis õpilast: Anni Mari Luik 
(Internetiturvalisus), Anette Maria Soekarusk (Õige või vale) 
ning Rebeka Repp, Mia Mette Kiljak ja Iris Vares (Nutiõpe-
tus). Õpilasi juhendas Põlva Kooli õpetaja Annika Muuga. Fi-
naalüritusel said kõik osalejad  proovida üksteise loodud män-
ge ja hääletada oma lemmiku poolt. Üritust juhtis Jüri Muttika, 
meelt lahutasid särtsakas ansambel Ziggy Wild ning paljude 
lastele ja noorte lemmik Daniel Levi. Finaalürituse raames toi-
mus ka vestlusring saate „Rakett 69“ finalistidega ning mängu-
loomisest rääkis lähemalt arvutimängude disaini lektor Martin 
Sillaots. Samuti sai iga „Mängumaratonil“ osaleja proovile 
panna enda teadmised küberturvalisusest ning targast interne-
tikasutusest.

Lisaks tublidele mänguloojatele autasustati „Mängumara-
tonil“ lasteaedade õpetajaid, kes osalesid AS Rekato, Tallin-
na Haridusameti, HITSA, Tallinna Kullatera lasteaia ja TTS 
Group poolt korraldatud Bee-Bot ja Ozobot robotite videolu-
gude väljakutses. Aprillikuu raames toimunud väljakutse ees-
märk oli julgustada õpetajaid jagama oma Bee-Bot, Blue-Bot 
ja Ozobot robotite õpilugusid koos videoga, et vahetada häid 
praktikaid ning toetada haridusrobotite kasutuselevõttu män-
guliste õppevahenditena. Põlvamaalt osales väljakutses nelja 
videolooga Tilsi Lasteaed Muumiorg. Kokku oli osalejaid saja 
ringis ning Tilsi Lasteaed Muumioru õpetaja Kätlin Kõiv saa-
vutas videlooga „Mustrilised munad“ II koha. 

Auhinda käis „Mängumaratonil“ vastu võtmas ja lasteae-
da esindamas ProgeTiigri maakondlik nõustaja Merlin Kirbits 
ning II koha auhinnaks on Blue-Bot robot koos programmi kä-
sulugejaga ning kaks Ozobot Bit 2.0 roboti stardikomplekti. 
Züriiliikme Andres Sireli (AS Rekato tegevujuht) sõnul päl-
vis videolugu „Mustrilised munad“ tunnustust eelkõige tänu 
kaasahaaravale rühmatööle, kus tegutseda saavad samaaegselt 
mitu erinevas vanuses last ja õppetöö on põnevalt integreeritud 
kunstilise tegevusega. 

Merlin Kirbits
ProgeTiigri maakondlik nõustaja Põlvamaal

https://www.facebook.com/groups/p6lvamaaprogetiigrid/
Fotod: M. Kirbits

ProgeTiigri mängumaraton

Annika, Anni Mari, Rebeka, Anette Maria, Mia Mette ja Iris 
“Mängumaratonil”

II koha auhinnad Tilsi Lasteaiale Muumiorg

Seni on noorteorganisat-
siooni TORE (Tugiõpilaste 
Oma Ring Eestis) liikmed 
Põlvamaal tegutsenud kooli-
keskkonnas omaette – nad on 
õppinud iseendaga toimetu-
lemist ja arendanud oma sot-
siaalseid oskusi läbi mängude 
ja rühmatööde. Ka õpilasesin-
dus on ajanud oma rida, esin-
dades kooli ning seistes õpi-
laste huvide ja õiguste eest. 

Kuid Põlva Koolis leidsid 
need kaks nii erinevat noorte-
kollektiivi ennast ühel hetkel 
südant valutamas samade as-
jade pärast ja juba oktoobris 
2016 sai ette võetud esimene 
koostööharjutus. Selleks sai 
muusikaklassi laudade korda-
tegemine. Üheskoos keerati 
kruve, lihviti nii masinaga kui 
käsitsi ja lakiti mitu päeva. 
Kuid tulemus oli pingutust 
väärt, õpilased ise olid oma 
saavutusega igati rahul ja olid 
iga hetk valmis panustama 
uude projekti. Kõik koos.

Õppeaasta jooksul on õpi-
lasesinduse liikmed ja tore-
kad jõudnud teha palju – on 
valmistanud kaasõpilastele ja 
nende vanematele üllatusi ja 
muutnud koolikeskkonda pa-
remaks. Kõige selle nähtava 
juures peame juhendajatena 
aga kõige tähtsamaks TORE 
ringi ja õpilasesinduse noorte 
arengut, sest enam keegi neist 
ei küsi teiste heaks midagi te-
hes „mis ma selle eest saan?“. 
Lisaks on need noored nüüd-
sest veendunud taaskasutuse 
vajalikkuses ja läbi erine-
vate koolituste saanud elus 
paremini hakkama saavaks 
inimeseks. Veelgi enam, just 
nendelt noortelt tasuks õppi-
da, kuidas teha koostööd. Sest 
see toimib!

TORE ja ÕE koostööpro-
jektid 2016/17 õppeaastal: 
• Kooli muusikaklassi lauda-

Nendelt noortelt tasuks õppida, 
kuidas teha koostööd

12.  – 16.  juunini tegutsesid Põlva valla objektidel 20 malevlast. 
Põlva linna õpilasmalev algas vihmase esmaspäevaga. Halvast ilmast 
hoolimata olid malevlased rõõmsad  ja tegid naljagi. Vihmase ilma tõt-
tu möödusid kaks esimest päeva Põlva Koolis ja Mesikäpa Hallis, kus 
lapsed lõid läikima seinad ja põrandad ning andsid uue ilme ka kooli-
kappidele. Kolmandaks tööpäevaks oli malevlaste rõõmuks välja tulnud  
soe päike. Kõnniteeääred said puhtaks umbrohust ja puudki said lustiga 
riita laotud. 

Peale tegusat tööpäeva kogunesid kõik noored Põlva Avatud  Noor-
tekeskusesse, üheskoos tehti maitsvat sööki ja mängiti liikumismänge. 
Järgneval päeval said malevlased proovida kivikorjamist põllul. Male-
vanädala lõpus korrastati Põlva lasteaed Lepatriinu õueala, et väikestel 
mudilastel oleks ka suvel rõõm mängida ilusas lasteaias.

Rühmajuhina jäin kõigi malevlaste tööga  väga rahule. Lapsed olid 
töökad ja hoolsad, samuti oli neil huvi õppida uusi asju.

Marge Punga
Põlva valla töömaleva rühmajuht

Põlva valla noorte töömalev lõpetas

de kordategemine.
• Jõuluetenduseks piparkoo-
kide valmistamine ja nende 
jagamine külalistele.
• Nutivabade alade loomine. 
Kahes nutivabas alas saab 
istuda iseõmmeldud tek-
sa-taaskasutus kott-toolidel 
ja mängida lauamänge. Ühe 
nutivaba ala piirkonnas on 
keksud ja trips-traps-trulli 
mängimise võimalus. Kokku 
on koolis 8 nutivaba ala.
• Kevadkontserdiks pulga-
kookide valmistamine. Ke-
vadkontserdi külastajatele sai 
jagatud 351 kaunistatud ja pa-

kitud tervitusega pulgakooki.
• Põlva Kooli pereõhtul osale-
mine. Torekad olid väljas oma 
tegevustelgi ja torevandiga 
ning õpilasesindus osales kor-
raldusmeeskonnas.
 
TORE ja ÕE ühised koolitu-
sed 2016/17 õppeaastal:
• 29. november. Põlva Maava-
litsus, loeng „Meelemürgid“.
• 24. jaanuar. Sotsiaalmeedia 
teemaline koolitus “Some-
times lose always win ehk 
ebaõnnestumised internetis ja 
kuidas nendega edasi elada...”
• 29. märts. Maanteeamet, 

noorte riskikäitumise enneta-
mise koolitus „Georgi ja Kas-
pari lugu“.
• 03. mai. Tervise Arengu 
Instituut, „Uimastiennetus ja 
uimastitega seotud juhtumite 
lahendamine koolis“.

Annika Ladva
Põlva Kooli huvijuht, 

Õpilasesinduse töö 
koordineerija

Veronika Grigorjev
Põlva Kooli eripedagoog, 

TORE ringi juhendaja
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Põlva Keskraamatukogus

Imetore kevadpidu mai 
lõpus tõmbas joone alla te-
gusale sügis-talvisele perioo-
dile Põlva Päevakeskuses.

Sellel aastal olid kevad-
peol põhitegijad väikesed ja 
suured laululapsed lasteaiast 
Pihlapuu ja Põlva Muusi-
kakoolist. Kõlavad ja sü-
dantsoojendavad laulud olid 
selgeks õpetanud oma ala tu-
gevad õpetajad Nele Risttee 
ja Riivo Jõgi. Päevakeskuse 
seeniorkoori ülesastumine 
üllatas jälle hea lauluvaliku-
ga ja sellega, et õpetaja Ester 
Liblik esines ise koos kooriga 
ning klaveril saatis neid Riivo 
Jõgi. Samuti oli meeldiv vaa-
data aina paremate seadetega 
päevakeskuse seltskonnatant-
sijaid ja kantritansijaid, keda 
juhendavad Helje Põvvat ja 
Ene Risttee. Kontserdi lõpe-
tuseks kõlasid Henrik Hinri-
kuse igihaljad ja rõõmsakõla-
lised lõõtsapalad ning nende 
saatel sooviti kõigile Põlva 
valla eakatele ilusat suvepuh-
kust.

Tavapärane, iga-aastane 
kunsti- ja käsitöönäitus (fo-
tol) päevakeskuse ruumides 
ja Põlva Kultuuri-ja Huvi-

Põlva 
• Kõik huvilised on  suvekuudel  palutud keskraamatukogu las-
teteenindusse valima suve lemmikraamatut.
• Noorte laulu- ja tantsupidudele pühendatud näitus „Mina lau-
lan, miks ma ei laula!“  13. juunist 28. juulini näitusevitriinis.  
Materjalid Helje Põvvati erakogust, Eesti Teatri- ja Muusika-
muuseumist ja keskraamatukogust.  
• Põlvalase  Kristiina Malmi loodusfotod 12. juunist 10. augus-
tini lugemissaalis. 
Himmaste
•Ettelugemispäevad lastele  7. ja 14. juulil, 18. ja 25. augustil 
kell 16.  
• Kaartide meisterdamine  lastega 19. juulil kell 13.  Juhendaja 
Lea Saan. 
• Laste joonistuspäev  “Minu imeline suvi” 22. augustil kell 12.
Kiuma
• Neljapäevaklubi (kirjandusklubi) kokkusaamine neljapäeviti 
kell 11.
Peri
• Raamatuväljapanek  “Suvelugemist lastele ja noortele” 15. 
juunist 31. augustini.
Taevaskoja
• Meisterdamine, lauamängude mängimine,  joonistamine ja 
teisedki huvitavad tegemised lastega 6., 13., 20.  ja 27. juulil,  
1. augustil  kell 12.  Koostöös Põlva Avatud Noortekeskusega. 
• Käsitööringi tööde (keraamilised ja puidust esemed jm) näi-
tusmüük 5. juunist 31. augustini.
Vanaküla
• Põlva kunstniku Väino Kõrtsi maalinäitus 7. maist 31. ok-
toobrini. 
• Põlva Kunstikooli õpilaste keraamilised skulptuurid  õuealal  
(püsiekspositsioon).  Juhendaja Mart Vester. 

23. mail möödus 135 aastat kunstniku ja kirjaniku Jaan 
Vahtra sünnist. Seda tähtpäeva silmas pidades kutsusime Va-
naküla raamatukokku Jaan Vahtra eluloo uurija Asta Pintsaare, 
kes viiski meid mõtteis Vahtra noorusradadele rändama.

Jaan Vahtra sündis Mooste vallas, kuid sealne isatalu anti 
kirjaniku onule, seetõttu koliski perekond Vanaküla kanti kauni 
Kivijärve äärde. Tulevane kirjanik õppis Vanaküla vallakoolis. 
Looduse ilu polnud perekonnal ilmselt aega väga palju nauti-
da, sest elati vaeselt ja iga tööots oli vanematele tähtis. Oma 
mälestusi Vanaküla kooli päevilt on Jaan Vahtra üles tähenda-
nud jutustuses „Vanaküla vallakoolis“. Asta Pintsaare vanaisa 
tundis Jaan Vahtrat ja vanaisa mälestuste järgi on Vahtra oma 
juttudes maininud õigeid kohanimesid, kuid isikute nimed on 
välja mõeldud.

Kunagiste koolikaaslaste mälestuste põhjal oli Jaan Vahtra 
suur protsessija ja enda õiguste eest seisja. Hilisemas elus tek-
kis tal konflikt tolleaegse Põlva kirikuõpetaja Schwartziga, kes 
oli suur murdekeele austaja. Vahtra aga nõudis õpetajana, et 
koolides võetaks kasutusele eesti kirjakeelsed õpikud.

Jaan Vahtra kui kunstniku töid ei ole just väga palju, kuid 
sageli on ta kujutanud ka Põlva ümbruse loodust. Samad  pai-
gad, mis kunagi paelusid Jaan Vahtrat, on inspiratsiooni andnud 
Väino Kõrtsile, kes praegusel ajal elab ja loob Põlvas. Näiteks 
„Holvandi Kivijärv“, „Lutsu oja“, „Päikesetõus Väike-Taevas-
kojas“. Oma maalide kohta ütles Väino Kõrts, et ta ei kopeeri 
loodust nagu fotograaf, ta lisab pildi sisse oma tunded ja mõt-
ted ning sellest sünnib uus loodusvaade. Väino Kõrtsi maali-
näitust saab Vanaküla raamatukogus vaadata kuni sügiseni.

Urve Grünberg

Istusime jaheda maikuu viimase 
päeva õhtul koos ja arutlesime eelmisel 
pühapäeval asetleidnud supersündmuse 
üle. Seoses sellega tekkis osalejatel terve 
rida küsimusi.

Näiteks: kuidas võib üks juubilar, 
kellel täitub aastaid  90, tulla mõttele 
tähistada seda ainulaadset hetke Eesti 
Rahva Muuseumis? Sellele lisandus veel 
soov, et juubilari  lapsed, lapselapsed ja 
lapselapselapsed  kannaksid tema val-
mistatud rahvarõivaid. Ka meie sõprus-
konna enamus oli rahvarõivastes.

Ka kingitustega oli eriline lugu. Selle 
asemel, et võtta vastu juubelikinke, teeb 
juubilar lahti oma kingikoti ja annab 
Eesti Rahva  Muuseumile üle kenakese 
koguse õppevahendeid ja näidistöid tä-
napäevast kuni pooleteise sajandi taguse 
ajani välja. Nende hulgas mitmed juubi-
lari ema ja vanaema näputööd. Kingid 
võtab tänuga vastu ERMi kuraator Reet 
Piiri. 

Kas ei tundu üllatavana, et üks inime-
ne valdab kõiki käsitööliike ja on võime-
line ka neid õpetama? Tema käe all on 
valminud tuhande piiridesse ulatuv hulk 
rahvarõiva komplekte. Ligi kolmveerand 
neist valmis Põlva Keskkooli tantsu-ja 
laulukollektiividele õpetajana töötamise 
35 aasta jooksul. Muuseumi kuraatori 
sõnul on Põlva üks väheseid kohti, kus 
tehakse autentseid kodukoha rahvarõi-
vaid. Neid võib näha ka Karilatsi Talu-

 Ehtne Eesti naine
rahvamuuseumis. Põlva Käsitööklubi 
loominegi on algatatud juubilari poolt. 

Ja veel. Selles ei kahtle küll keegi, 
et pärast põgusat tutvumist muuseumi 
väljapanekutega istutakse juubelilauda 
soliidses ERM-I restoranis, mis on iga-
ti kohane  suurepärase perenaise austu-
seks. 

Imetlusväärne tundub ka asjaolu, et 
Põlva aukodanikust juubilar ei uhkelda 
oma tunnustustega, mida tal on hulgali-
selt: Eesti Vabariigi presidendi annetatud 
Valgetähe V klassi teenetemärk, Põlva-
maa vapimärk, Eesti Rahvakunsti ja 
Käsitöö Liidu Pärandihoidja tunnustus, 
Eesti Kultuurkapitali elutöö preemia, 
Jakob Hurda Rahvuskultuuri preemia 
ja terve hulk teisi. Aumärkide kandja 
on seejuures jäänud ääretult tagasihoid-
likuks, töökaks, südamlikuks ja soojaks 
inimeseks ning truuks sõbraks.

Kes siis lõppude lõpuks on selline 
inimene? Üksmeelselt jõudsime otsuse-
le, et ainult HELI RAIDLA saab see olla.

Juubelisünnipäeval 
osalenud sõbrad

Vanakülas meenutati 
Jaan Vahtrat

Heli Raidla; 
alumisel pildil koos perekonna ja sõpradega. 
Fotod Paul Meiesaar

Head lugejad!
     Olete 31. augustini palutud keskraamatukogu 
lasteteenindusse valima suve lemmikraamatut. 

Stendil on välja pandud pildid 
rohkem kui 40 laste- ja noorteraamatu 
esikaanest, mille juurde saate kleepsuga 
märkida oma hinnangu. 
Ühtlasi on tore  täiendada  
raamatusoovituste puud, mille lehtedel 
on juba mitu head lugemissoovitust. 
           
                       Põlva Keskraamatukogu 

Kevad Põlva Päevakeskuses

keskuse salongis pälvis sa-
muti külastajate positiivset 
tagasisidet.  Kiitust jagati nii 
tublidele tegijatele kui õpe-
tajatele, Epp Mestaluigele 
ja Merle Põlluveerile. Kolm 
gruppi ravivõimlejad tänasid 
samuti oma uut juhendajat 
Hanna-Grete Rüütlit ja oota-
vad teda sügisel tagasi.

Põlva Päevakeskusel on 

18 aasta jooksul olnud suure-
pärased ringijuhid ja töötajad, 
ilma kelleta ei oleks keskus 
selline nagu ta täna on. Suur 
tänu tehtud töö eest ja südam-
lik kummardus kõigi päeva-
keskuse liikmete ees, et te 
olemas olete ja aktiivselt kõi-
gis tegevustes osalete, mida 
majal teile pakkuda on!

Sellel aastal on Põlva Päe-

vakeskus suletud 1. - 30. juu-
lini.

Soovin kõigile ilusat su-
vepuhkust ja tervist, et jätkata 
sügisel uue hooga! 

Anne Nook
Põlva Päevakeskuse 

juhataja

* JAAN VAHTRA ( 23. mai 1882 - 27. jaanuar 1947)
Eesti maalikunstnik, raamatugraafik, karikaturist, kirjanik, aja-
kirjanik ja pedagoog. 1944. aastal organiseeris Võru ajalehe Töö-
rahva Elu ja oli selle esimene peatoimetaja. 
Maetud Põlva kalmistule.

Heli Raidla tunnustused:

1969 Eesti NSV teeneline õpetaja
1993 Jakob Hurda rahvuskultuuri 
         auhind
2001 Põlva linna kultuuripreemia
2003 Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö
        Liidu elutööpreemia Pärandihoidja
2006 Põlvamaa elutöö preemia
2007 Põlvamaa Vapimärk
2008 Põlva linna aumärk
2009 Valgetähe IV klassi teenetemärk
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Sporditulemused

KIRIKUTEATED:

EELK Põlva Maarja koguduses:
• Igal pühapäeval kell 10 kirikus roosipärja palvus. 
Kell 11 püha missa (jumalateenistus armulauaga). Pärast mis-
sat kirikukohv.
• 24. juunil kell 10 Ristija Johannese sünnipäeva missa kirikus; 
kell 11 surnuaiapüha jumalateenistus Põlva kalmistu.
2. juulil kell 14 surnuaiapüha jumalateenistus Rosma kalmistul
22. juulil kell 18 Priit Petersoni kitarrikontsert
23. juulil kell 12.30 dokumentaalnäidend “Jumalasulane” õp 
Jüri Kimmeli elust
24. augustil kell 19 kontsert “Suvehelid”
Jooksev info koguduses toimuva kohta leidub Põlva Maarja 
koguduse Facebook’i lehel ja kodulehel.
Kirik on avatud E-R 9-13, L kell 11-15 ning P 10-11. Muudel 
aegadel kokkuleppel kantseleiga.

EKOK Põlva Püha Peetri koguduses:
• jumalateenistused igal kolmapäeval kell 10 ja 
pühapäeval kell 11

• Põlva Spordikooli käsipallivõistkond tuli D-klassis ühegi 
kaotuseta Eesti meistriks 2017. Selle aasta noormeeste D va-
nuseklassi Eesti meistrivõistlused toimusid kolmes etapis, kus 
üksteist meeskonda mängisid üks kord omavahel läbi turniiri-
süsteemis. Kuus paremat meeskonda selgitasid lõpliku pare-
musjärjestuse 19.-21.05.2017 Kehras.
Põlva Spordikooli I võistkond läbis turniiri ühegi kaotuse-
ta, vaid II etapil Viljandis mängiti SK Tapaga viiki. Võitjaks 
kroonitud Põlva SK 1 mängis koosseisus: Karl Markus Kan-
nel, Hendrik Kink, Randel Matthias Lepp, Alar Mattus, Reno 
Ostra, Lex Trevor Parman, Aron Saarna, Kevin Tühis, Joonas 
Vassiljev, Tauri Vijar, Andero Viljus ja Dravol Paalmann. Kogu 
turniiri parimaks mängijaks valiti Põlva SK 1 mängija Randel 
Matthias Lepp, võistkonna parimaks mängijaks valiti Kevin 
Tühis.  
Põlva SK 2 oli peale II etappi 7. kohal ning turniir lõpetati sama 
kohaga.  Põlva SK 2 mängis koosseisus: Kevin Pütt, Andreas 
Paabut, Marten Hinn, Lauri Kübard, Kaspar Karolin, Henry 
Jõesalu, Andero Hääl, Hendrik Bleive, Reio Kähr, Martin Vei-
ko, Teron Taal. Treener Kalmer Musting. Võistkonna parimaks 
mängijaks valiti Kevin Pütt. 
• 10.-12. juunil toimus Tallinnas suur rahvusvaheline käsipal-
liturniir Tallinn Cup 2017, kus võistlustules oli peaaegu 1500 
käsipallurit. Põlva Spordikoolist osales kokku 8 võistkonda va-
nuserühmades 1999 (1 võistkond), 2002/2003 (1 võistkond), 
2004/2005 (1 võistkond), 2006 (2 võistkonda), 2007 (2 võist-
konda) ja 2008 (1 võistkond). Mängida tuli nii kuuma päikese 
all kui ka tuules ja vihmas. Poisid 1999 võistkond saavutas I 
koha. Võistkond mängis koosseisus: Mathias Rebane, Alfred 
Timmo, Tõnis Kase, Eedi Jäger, Marken Järv, Sander Nem-
valts, Keiro Peeter Kottise, Kristo Toom, Jaanus Peeter Rüütli, 
Taniel Sermat, Tarmo Veskemaa. Treener Kalmer Musting.
Poisid 2004/2005 võistkond saavutas III koha. Võistkond män-
gis koosseisus: Randel Matthias Lepp, Kevin Tühis, Hendrik 
Kink, Karl Markus Kannel, Lex Trevor Parman. Andero Vil-
jus, Aron Saarna, Indrek Niinepuu, Hendrik Bleive, Teron 
Taal, Kevin Pütt, Tauri Vijar, Joonas Vassiljev, Andreas Paabut. 
Treener Kalmer Musting
Poisid 2007 võistkond saavutas I koha. Võistkond mängis 
koosseisus Aron Oberg, Kermo Kuklase, Airon Saarna, Egert 
Land, Sven-Byron Mitt, Karel Kangro, Gervin Vissov, Jass Ei-
nasoo, Rainet Vool. Treener Rein Suvi. 

Kõik käsipallurid said väärtuslikke kogemusi mängides ve-
nelastega, soomlastega, valgevenelastega, lätlastega  ja leedu-
katega. 

Põlva Spordikool 

Taas on möödas Põlva Päevad, seda korda juba XXVIII- 
ndad. Saime tõsiselt  külmetada, aga hing laulab sees. Vaata-
mata viletsale Eesti suusailmale kõik, mis planeeritud ka toi-
mus. Publikut meelitasid suurte traditsioonidega ettevõtmised. 
Külma trotsides oodati ja jälgiti motoriseerimata sõidukite 
mäestlaskumise võistlusi. Kuigi kärude ehitajate poolest on et-
tevõtmine justkui paar aastat juba ammendunud (seekord osa-
les vaid kuus meeskonda), ei ole veel märgata Põlva inimeste 
tüdimust üritusest. 

Varakult koguneti kahele poole kesktänavat ja oodati põne-
vusega, mis ja kes sellel aastal mäest alla veereb. Aasta aastalt 
muutub igasugune tehniline teostamine ja ehitamine üha kalli-
maks. Ei kasvatanud osavõtjate arvu ka auhinnafondi märgatav 
suurenemine. Siin kohal aga suur kummardus neile tublidele 
meeskondadele, kes külma ilma ja raskusi trotsides publikule 
tõeliselt meeldejääva show pakkusid.

Kahjuks peab tõdema, et kopsakas peaauhind jäi tänavu 
välja andmata. Žürii leidis, et elevuse faktor või vau-efekt jäi 
seekord võistluskärudel puudu. Küll aga jätkus rahalisi auhin-
du kõigile osavõtjaile ... ja mitte vähe! Pidades silmas tulevaid 
aastaid, teen siinkohal taas üleskutse Põlva valla küladele ja 
külavanematele. Nüüd on aega terve aasta mõelda ja tegutseda. 
Miks mitte panna iga küla poolt välja oma meeskond. Oleme 
peagi suur, ühinenud vald, võtame omavahel mõõtu!

Rõõmu teeb, et tänavustel Põlva Päevadel oli ka mitmeid 
uusi ettevõtmisi. Tervelt nädalajagu päevi sai nautida Põlva jär-
vel sõitu viikingilaevaga “Turm”. Üle mitme aasta võtsid lin-
na staadionil mõõtu rammumehed. Loodame, et “Põlva Pull” 
toimub ka järgmistel aastatel. Publiku rohkus näitas, et asi 
on küünlaid väärt. Vahva algatus oli giidiga ringkäigud möö-
da Põlvat. Oli ka võimalus tutvuda ümbruskonna kauneimate 
aedadega. Uudsena mõjus ka topeltlaat. Esmakordselt tutvus-
tasid omi tegemisi vibuharrastajad. Kultuurikeskuse treppidel 
toimusid kahel päeval järjest erisorti tegevused. Reedel mölla-
sid aktiivsed noored Meie Stuudio ja JJ-Streeti eestvedamisel. 
Laupäeval said soovijad jäädvustada oma jälje Põlva ajalukku. 
Esmakordselt toimus aktsioon “Nukid trepile” Mati Kuusingu 
juhtimisel. Kahjuks jäi ära seekord MTÜ Mammaste Kalluta-
jad ellu kutsutud ja kaks korda toimunud ning populaarseks 
osutunud “Suõtekkäm” ehk mäkketõusu võistlus staadionil. 
Loodame, et pisike hingetõmbepaus aitab koguda mõtteid, 
ideid ja energiat tulevaks aastaks. 

Korraldajad puhtfüüsiliselt igale üritusele kahjuks ei jõud-
nud, aga mina sain positiivseid elamusi Maiu Rõbakovi poolt 
korraldataval koerteshowl. Ekstra elamuse pakkus seekord Big 

XXVIII Põlva Päevad ehk külm ilm 
ja süda soe!

Band Theory kontsert reedeõhtusel avatseremoonial. See oli 
täiega tase! Nagu alati, olid edukad veel E STuudio kontsert 
Põlva Kirikus ning karvaste ja suleliste laulupidu Undergroun-
dis, kust kostus hommikuni tumedaid industriaalseid sounde. 
Ka kaubamaja esises parklas läks plaanipäraselt. Lisaks meeli-
ülendavale suvemoele kaunite modellide vahendusel sai nauti-
da armastatud eurolauliku Laura võrratut esinemist.

Lõpetuseks tahaks esile tuua veel Põlva Kirikus etendunud elu-
loolist näidendit legendaarse kirikuisa Jüri Kimmeli elust. Suur 
tänu Põlva Linna Harrastusteatrile!

Taaskohtumiseni tuleval aastal!

Tauno Prangel,
Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse kultuurijuht

Põlva Päevade noortepäev„Yolo“ toimus 2. juunil Põlva Kul-
tuurikeskuse treppidel. 
MTÜ Meie Stuudio ja JJ-street tantsijate koostöös viidi läbi 
vahva päev, kus mõeldi valla pisikestele kui täisealistele noor-
tele. Tegevusi jätkus kolmeks tunniks, neist populaarsem oli 
slackline’i ja parkuuri töötuba. Lisaks veel palju muid tegevusi 
nagu mullishow, sumomaadlus, zorb-pall, teatevõistlused, eri-
nevate stiilide tantsuprogrammid. Kohal olid ka erinevad koh-
vikud, kes pakkusid suhkruvatti, vahvleid, muffineid, popcorni. 
Päeva juhtis alati särav ja särtsakas Sander Lebreht. Olenemata 
tuulisest ja külmast ilmast läks sündmus korda – osalejaid oli 
sündmusel ligi 200!

Andre Laine
noorsootööspetsialist

Ka Himmaste külas on nüüd võrkpalliplats. Foto MTÜ 
Himmaste Facebooki lehelt

8. maist kuni 19. juunini toimus seitse liikumissarja esmaspäe-
vakut USIN UISUTAJA uuel Himmaste- Eoste kergliiklusteel. 
Osalema olid oodatud liikujaid kas tõukeratastel, rulluiskudel või 
rullsuuskadel.

Usin Uisutaja innustas aktiivselt liikuma!
Sarja avasündmuseks oli 1. mail toimunud Rullui-

supäev, kus rõõmu uisutamisest nautis ligi 100 osalejat. 
Algajatele jagasid õpetust ja edasijõudnutele kasulikke 
liikumisnippe Kert Keskpaik ja Meelis Aasla Rullibussi 
meeskonnast. Huvilistele avanes ainulaadne võimalus lae-
nutada uhiuusi K2 rulluiske. Olgu mainitud, et põlvakatele 
õpetust jaganud Kert Keskpaik on kogenud ja professio-
naalne rulluisutaja, kes juuni algul tuli maailmakarivõist-
lustel rulluisumaratonis kõrgele 8. kohale. 

Rulluisuesmaspäevakutel oli erinevaid osalejaid 81 ja 
osaluskordi sarjas kokku 289. Noorim osaleja oli 2-aastane 
ja vanim 54. Toreda üllatuse tegi Aivar Hirmo, kes kinkis 
huvilistele kaks paari rulluiske. 

Olenemata mõnest heitlikust ilmast olid rulluisuesmas-
päevakud toredad, arendasid julgust ja uisutehnikat ning 
peamine, innustasid aktiivselt liikuma. 

Suur tänu kõigile osalejatele ja sarja sponsoritele!

Janika Usin
sarja korraldaja



Juulis
P 09.07 kl 12 XX üleriigilise noorte keelpillimängijate ja  
  keelpilliõpetajate suvekursuse lõppkontsert

R 14.07 kl 20 KUKERPILLID JA JUSS HAASMA 
  „45 aastat hiljem“ Intsikurmus.
  Pilet 14 €, piletid PILETILEVIS.

L 15.07 kl 18 LÕÕTSPILLIPIDU HARMOONIKA
            Piletid PILETILEVIS ja kohapeal. Lõõts-
pillide koondorkester, UKU SUVISTE ja ELE MILLIST-
FER, Põlva Muusikakooli noorte kapell, neidude ansambel 
Blue-S, Rahvalõõts 2016 võitja Ainar Arula. Lavastaja Ain 
Mäeots.

R 21.07 kl 21 MEIE MEES „Nagu 20 aastat tagasi“ 
  Intsikurmus. Piletid PILETILEVIS. 
Eelmüügist ostetud piletite vahel loositakse välja sõiduauto 
Saab9-5!

Augustis
04.-05.08 INTSIKURMU MUUSIKAFESTIVAL 
  Info ja programm www.kurmu.com

L 19.08 kl 19.30 VABA RAHVA LAUL Intsikurmus
  20. augustil möödub juba 26 aastat Eesti 
iseseisvumise taastamisest.  Saame kokku laupäeval 19. au-
gusti õhtul ühel ilusamal – Intsikurmu lauluväljakul! Tun-
neme taas kord ühislaulmise väge ja saame seeläbi natuke 
paremateks inimesteks. Naudime isamaalisi ja muidu ilusaid 
laule kaunis emakeeles.
Repertuaaris on kokku 37 laulu tuhandelise ühendkoori ja 
tuntud solistide esituses. Vahvaid rahvatantse esitavad va-
helduseks tuntud Põlva rahvatantsurühm Põlva Päntajalad. 
Lauljaid saadab võrratu Urmas Lattikase ansambel ja koore 
juhendab Lauri Breede. Piletid PILETILEVIST
Pilet kuni 20. juulini 9€, edasi 10€

Info tel 799 8230, www.kultuurikeskus.ee
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Põlva vallas 
on seisuga 
01.06.2017

9492 elanikku:
mehi 4535
naisi 4957

90
Krestinja Vasser
Tännassilma küla
Maria Kallaste

Partsi küla

85
Valve Saul
Põlva linn
Laina Lätt
Põlva linn

Olga Kliimask
Põlva linn

Paul Ruusmaa
Põlva linn

80
Viktor Keerd

Põlva linn
Maimu Plado
Himmaste küla

Ive Leppik
Põlva linn

Heino Hiiesalu
Põlva linn

75
Leo Toom

Himmaste küla
Eha Laine

Miiaste küla
Ülo Mölder
Põlva linn

Margareta Pragi
Põlva linn
Ülo Kopli
Lutsu küla

Kalju Koitsaar
Miiaste küla

Õie-Virve Kullmann
Himmaste küla
Heikki Terras
Himmaste küla

70
Salme Krikunova

Himmaste küla
Arno Oeselg

Põlva linn
Saima Toots

Põlva linn
Tiiu Klaus
Põlva linn

Elar Krantsiveer
Põlva linn

Vello Noring
Aarna küla
Elsa Olesk

Himmaste küla
Mare Kottise

Adiste küla
Madis Tsäko

Põlva linn
Endel Trumsi

Põlva linn
Leili Kurvits

Himmaste küla

Juuli- ja augustikuu juubilarid, 
kes ei soovi äramärkimist 

ajalehes, palume sellest teada 
anda hiljemalt 15. augustiks

 tel 799 9499

Kinos:

Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses:

Ajavahemikul 
20.05.-18.06.2017 

sündis Põlva vallas 4 
tüdrukut ja 4 poissi.

Õnnitleme!

T 20.06 kl 18 Animakomöödia „SÄRTS - KOSMOSEKANGELANE“              
             kl 20 Komöödia „RANNAVALVE“ 
N 22.06 kl 16 Põlva Gümnaasiumi lõpuaktus
P 25.06 kl 18 Action, seiklus, biograafia  „KADUNUD LINN Z“
              kl 21 Põnevik „ONCE UPON A TIME VENICE“
T 27.06 kl 18 Põnevik „ONCE UPON A TIME VENICE“ 
              kl 20.30 Action, seiklus, biograafia  „KADUNUD LINN Z“
N 29.06 kl 18 Action, seiklus, biograafia  „KADUNUD LINN Z“
              kl 21 Põnevik  „ONCE UPON A TIME VENICE“

NB! Juulis kinoseansse ei toimu!
Kinoseansid algavad taas 4. augustist, 
jälgige reklaami www.kultuurikeskus.ee

ÜMBER
PÕLVA 
JÄRVE
JOOKS

11. AUGUSTIL
KELL 19:00

PÕLVA RANNAS

Metsakeskus.ee

Ostame kasvavat metsa, põllumaad 
ja metsakinnistuid hinnaga 

kuni 10 000 eurot/ha. 
Kinnistud võivad olla tehtud raietega 

või asetseda piiranguvööndis.
Tel: 56 111 900

Lugupeetud 
Põlva 

käsitöömeistrid!
12. augustil toimub 
Pühajõe käsitöölaat 

algusega kell 10.

Soovime kauplemas näha 
eelkõige kohalikke Võru-, 
Põlva- ja Valgamaa käsi-
töömeistreid ja talunikke. 
Just kohalikud meistrid ja 

väikesed tegijad, kes muidu 
laatadele ei satu, on need, 

kes muudavad Pühajõe 
käsitöölaada eriliseks. 
Kui tunned, et Pühajõe 

käsitöölaat oleks koht, kus 
võiksid omatehtud tooteid 
pakkuda, saad laadale re-

gistreeruda aadressil info@
kaabsoo.eu või telefonil 

53968119 või Pühajõe käsi-
töölaada Facebooki-lehel. 
Kaupleja kohatasu on 5 

eurot meeter. Registreeru-
da saab kuni 7. augustini.

Reimo Ani
MTÜ Osula Külaselts

Jaanituled Põlva vallas

Tännassilma külaplatsil
22. juunil  kell 19, 503 4335
Adiste külaplatsil 
22. juunil kell 20, info 502 3784
Eostes 
23. juunil kell 19, info 5695 4671
Himmastes 
23. juunil kell 20, info 5503 6856
Vanakülas 
24. juunil kell 18, info 5558 9768


