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PMS 285

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

PMS 877
CMYK 0 / 0 / 0 / 0

RGB 255 / 255 / 255

PMS 355
CMYK 94 / 0 / 100 / 0

RGB 0 / 155 / 58

PÕLVA 
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JA VALLAVALITSUSE 
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Neljapäeval, 4. oktoobril toimus Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses pidulik vastuvõtt Põlva valla õpetajatele. Sündmusel anti üle Põlva 
valla hariduspreemiad. Põlva valla Aasta õpetaja 2018 tiitli pälvis Põlva Kooli klassiõpetaja Raina Uibo,

Tunnustuse Põlva valla Aasta noor õpetaja 2018 pälvis Põlva Kooli loodusainete õpetaja Karl Tammiste.
Põlva valla hariduspreemiad pälvisid Põlva Spordikooli orienteerumistreener Nikolai Järveoja, Põlva Kooli huvijuht Diana Pehk, 

Vastse-Kuuste Kooli ja Mooste Mõisakooli loodusainete õpetaja ja õppealajuhataja Külli Liblik, Põlva Lasteaed Pihlapuu muusikaõpe-
taja Nele Risttee ning Põlva Roosi Kooli klassiõpetaja Katrin Sing.

20.‒21. oktoobril toimus Valgas IV rahvusvaheline pop-džäss 
konkurss-festival “LAULURAGIN 2018” kooridele ja duettidele. 
Duettide kategoorias tuli võitjaks Põlva Muusikakooli duett Sireli 
Salum ja Linette Risttee. Duett Hanna Maria Laane ja Jan-Mattias 
Kottise saavutas III koha. Põlva noorte õpetaja Margot Suur kuu-
lutati parimaks duettide juhendajaks.

Duettide võistlusest osavõtusoovijaid oli rohkesti. Demovoo-
ru žürii kuulas ära kõik saadetud demod ning korraldusmeeskond 
otsustas, et konkurss-festivali Lauluragin 2018 finaali lubatakse 
kuue koori ja kümne dueti asemel koguni 16 duetti. Duetid võist-
lesid sellel aastal esmakordselt.

Põlvamaalt pääses demovooru põhjal finaalvooru kolm duetti: 
kaks duetti Põlva Muusikakoolist Linette Risttee ja Sireli Salum 
ning Jan-Mattias Kottise ja Hanna Maria Laane (juhendajad Mar-
got Suur ja Riivo Jõgi) ning Räpina Muusikakoolist Tairi Tolmik 
ja Amalia Belalaš (juhendaja Margot Suur). Konkursil saatis kõiki 
lauljaid klaveril Margot Suur.

Žürii esimees oli tuntud bluusi- ja džässilaulja ning laulukir-
jutaja Juki Välikäppa Soomest. Lisaks kuulusid žürii koosseisu 
tuntud vokaalpedagoogid ja lauljad Sirje Medell ning Mare Välja-
taga Eestist. Festivali korraldas Valga Kultuuri-ja Huvialakeskus 
ja konkursi kunstiline juht Toomas Voll. 

Õnnitleme laureaate ja nende juhendajaid!
Põlva Muusikakool

Pildil vasakult: Linette Risttee, Sireli Salum, juhendaja 
Margot Suur, Hanna Maria Laane ja Jan-Mattias Kottise. 

FOTO ERAKOGUST

Lauluragin 2018 tõi kaks võitu Põlva 
Muusikakoolile

Pidulikult anti üle Põlva 
valla hariduspreemiad

Vasakult Nele Risttee, Katrin Sing, Külli Liblik, Karl Tammiste, Raina Uibo ja Diana Pehk.                    FOTO PÕLVA VALLAVALITSUS

2018. aasta on nii Eesti kui Läti jaoks on olnud eriline, sest tähis-
tame meie riikide sajandat sünnipäeva. Läti 100 aastat täitub 18. 
novembril. Üheks osaks juubelipidustustest on Läti kultuurikuu 
Eestis, mil üle terve Eesti toimuvad kontserdid Läti lauljate ja 
muusikutega.

30. oktoobril kell 18 Põlva Muusikakoolis Läti kandlevirtuoos 
Laima Jansone. 

28. novembril kell 19 Mooste Folgikojas Vidzeme Kammer-
orkester koos viiuldaja  Daniil Bulayeviga.

Läti 100 kontserdid

Põlva valla

isadepäev
2018

11. novembril on kõik isad koos oma peredega oodatud 
osalema Põlva valla isadepäeva üritustel. 

I sadega trenn i !

„Isade ja laste jumping“ Annika Aruots 
„Jõusaalis tugevaks“  Ahto Altoja (vanusele 15+)
„Kuidas oma last ujuma õpetada?“  Ulvi Musting

„Kogu pere võimlema“ Andre Laine 
„Liiklusohutusalased tegevused“ Maanteeamet

I sadega noortekasse !

Laheda Avatud Noortekeskus kell 10.00-12.00
Mooste Avatud Noortekeskus kell 12.00-14.00
Põlva Avatud Noortekeskus kell 12.00-14.00

Ahja Vabaaja- ja Noortekeskus kell 12.00-15.00
Vastse-Kuuste Avatud Noortekeskus 

kell 13.00-15.00

Täpsem info Kadri 5038603 ja 
www.polva.ee/sundmused

Tutvustatakse uuemat lastekirjandust
Raamatute lugemine koos lugemiskoeraga 

kell 11.00 ja kell 12.00

Võistluste algus ja algajad koerad 
võistlevad kell 10.00

Edasijõudnud koerad võistlevad kell 11.30
Võistluste lõpus toimub praktikum Agility 

huvilistele (osalemine ilma koerata)
Võistluspäevale oodatakse appi vabatahtlikke 

kell 9.00 (väljaõpe kohapeal) 
Info Jaanika 527 1414 

www.agilitykoer.ee

Isadega lugema!

Mis see agility on?

Üritused 
on tasuta

Isadega kontserdile!

Eesti Noorte Puhkpilliorkester, 
Kristi Raias ja Sireli Salum

dirigendid: Riivo Jõgi, Tarmo Kivisilla
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Volikogu istungilt

h i n g e d e a j a  k o n t s e r d i d

Piletid hinnaga 14–20 € müügil Piletilevi müügikohtades, 
Mooste Linakojas ja Vanemuise Kontserdimaja kassas.

Lenna Kuurmaa & 
Märt Avandi

koos 
puhkpillikvintetiga 

Reval Wind
P 11.11 

Mooste 
Folgikoda 

kell 17

E 12.11 
Tartu Vanemuise kontserdisaal 

kell 19

Oodatud on taotlused kogu Põlvamaad ja kaugemaidki piir-
kondi haaravate kultuurisündmuste korraldamiseks; Põlvamaa 
kultuuripärandit, inimesi ja olulisemaid kultuurisündmusi tutvus-
tavate trükiste väljaandmiseks; kultuurialaste välissuhete loomi-
seks ja arendamiseks; kultuuri valdkonna koostööprojektide jaoks 
ning maakondlike kultuurikollektiivide tegevuste toetamiseks. 

Põlvamaa Omavalitsuste Liidu 2019. aasta eelarvest eralda-
takse kultuuri valdkonna edendamiseks orienteeruvalt 17 000 
eurot, millest ligikaudu poole moodustavad rahastatavad kultuu-
riprojektid. Täpsem eelarve ja toetatavad projektid selguvad 2019. 
aasta esimestel kuudel. 

2018. aastal toetas Põlvamaa Omavalitsuste Liit kultuuri vald-
konda 17 000 euroga. Sellest 10 150 euro ulatuses toetati erine-
vaid kultuuriprojekte (nii traditsioonilisi kui ühekordseid ja uusi), 
500€ eest maakondlikke kultuurikollektiive, 1150 euroga žanri-
päevi ning 5200 euroga Põlvamaa mainesündmusi. 

Taotluste esitamise tähtaeg on 19. november 2018. Taotlus-
vormi leiab Omavalitsuste Liidu kodulehelt. Taotlused tuleb saata 
e-postil polvamaa@polvamaa.ee (märgusõnaks „kultuuriprojekt 
2019“) või paberkandjal esitada aadressil Kesk 20, 63308 Põlva.

Lisainfo:
Eve Neemsalu
tegevdirektor
Põlvamaa Omavalitsuste Liit
Tel: 5621 6688
E-post: eve.neemsalu@polvamaa.ee 

Vallavolikogu istung toimus 15. ok-
toobril 2018.

Volikogu nõustus AS TREV-2 
Grupp Kadaja II liivakarjääri kaevanda-
misloa nr muutmise taotluse ning otsus-
te eelnõudega seades täiendavad tingi-
mused, mille kohaselt peab kaevandaja 
hoidma Tännassilma-Kadaja tee aasta-
ringselt sõiduautoga läbitavana, likvi-
deerima vedudest tingitud kahjustused 
ning teostama oma kuludega keemilist 
tolmutõrjet majapidamistega piirneval 
alal ca ühe kilomeetri ulatuses varake-
vadest hilissügiseni tagades tolmuvaba 
tee.

Volikogu võttis vastu Laheda Sot-
siaalkeskuse uue põhimääruse.

Esimesel lugemisel oli Põlva valla 
põhimääruse muutmise eelnõu ning tei-
sel lugemisel Põlva valla tunnustusaval-
duste andmise kord. Põlva valla tunnus-
tusavalduste andmise kord reguleerib 
Põlva aukodaniku nimetuse, Põlva au-
märgi, Põlva valla aukirja, Põlva val-
lavanema tänukirja, tunnustuse “Aasta 
tegu” ja tunnustuse “Aasta vabatahtlik” 
ning Põlva valla kultuuripreemia and-
mise alused ja korra.

Volikogu võttis vastu Põlva valla 
arengukava aastateks 2019–2030 ning 
Põlva valla eelarvestrateegia aastateks 
2019–2024.

Volikogu võttis vastu Põlva valla 
2018. aasta teise lisaeelarve.  Lisaeel-

arvega täpsustatakse sihtotstarbeliselt 
laekuvate tegevustoetuste tulusid ja 
vastavate tegevusalade kulueelarveid. 
Lisaeelarve sisaldab muudatusi riigi 
poolt eraldatavates toetusfondi sum-
mades, eelkõige sotsiaalvaldkonna ja 
jäätmemajanduse osas. Lisaks täpsusta-
takse lisaeelarve koostamise ajaks tea-
daolevate investeeringuobjektide tege-
likke maksumusi.

Volikogu otsustas ühendada Põl-
va vallale kuuluvad Osaühingu Ahja 
Soojus ja Aktsiaseltsi Põlva Soojus 
ning Põlva vallale kuuluva Osaühingu 
Mooste Olme ja Põlva vallale ja Räpi-
na vallale kuuluva aktsiaseltsi PÕLVA 
VESI ning kiitis heaks äriühingute ühi-
nemislepingud.

Volikogu kuulas ära revisjonikomis-
joni aruande. 

Istungil algatatud küsimuste päeva-
korrapunktis andis abivallavanem Mart-
ti Rõigas ülevaate valla teedel tehtud 
töödest ja töödest, mis on tellitud ning 
kavas veel sel aastal lõpetada. Toimus 
arutelu valla jäätmejaamade töö parema 
korralduse küsimuses.

Järgmine vallavolikogu istung toi-
mub 15. novembril 2018.

PT

Põlvamaa Omavalitsuste Liidult 
saab taotleda toetust kultuuriprojek-
tide elluviimiseks

Raadio Marta – 100,7MHz
Nädala saatekava

Hommikuprogramm “Parema meelega”
Muusika, uudised, ajalehe ülevaated
E-R  7:00 - 11:00
L-P  8:00 - 11:00
“Õnnesoovid” E - P   9:15
“Hommikumõtisklus“ P  8:00   
Kirikuõpetaja Toomas Nigola. 

“Fookus” ja “Fookus ekstra”  E-K  (vajadusel) 11:15

Vallatund “Põlva - vald ja tema inimesed”
N  10:00; kordussaated L  10:00  ja P  8:00  
Vallasaate kultuuri- ja spordi-eri  
R  10:15; kordussaade P  9:30  

Valimised 2019. Tasutud poliitiline saade (üle nädala)
N  11:15; kordussaated N  17:15  ja L  11:15  
Maaelu saade “Maapäev”
P  11:00; kordussaade N  15:00  
“Heimar Lenk pühapäeva SHOW”  P  10:00
kordussaated E  15:00 ja T 15:00
Muusikasaade “Šlaagriekspress”  E, K   10:15
Muusikasaade “Slaavi PoP”   T  10:15
Publitsistikasaade “Ajamasin”  E  11:15
Loodussaade “Maagilised taimed” R 11:15; kordussaade P 12:15  
“Kaugel ja lähedal”  N 12:15

Pühapäeval kell 8:00  Hommikuprogramm kogu perele! 
Jumalasõna, „Põlva-vald ja tema inimesed”, Vallasaate kultuuritea-
ted, „Õnnesoovid”, “Heimar Lenk pühapäeva SHOW”, „Maapäev”. 

Kuula „Martat“! Saad kõigest teada.

Sellise nimega seminar lük-
kas hoo sisse uue Põlva valla 
üldplaneeringu koostamisele. 

 
3. oktoobri pärastlõunal 

tehti vallavalitsuse ehitus- ja 
planeeringuosakonna eestve-
damisel tihedat mõttetööd, et 
seada eesmärgid Põlva valla 
ruumilise arengu suunamiseks. 

Eesmärke aitasid seada 
ja mõtteid liikvele lükata ko-
gemustega planeerijad Eesti 
Planeerijate Ühingust. Saa-
nud selgeks, kellele ja milleks 
üldplaneeringut koostatakse, 
hakati arutlema selle üle, kas 
ja millised globaalsed trendid 
Põlva valda mõjutavad. 

Üheskoos jõuti selguse-
le, et nii kasvav migratsioon, 
muutuv elulaad kui soojenev 
kliima mõjutavad ka Põlva val-
da. Vananemise, linnastumise 
ja tehnoloogia arengu saab aga 
vägagi hästi Põlva valla aren-
guks ära kasutada.  Hoides oma 
piirkonda puhtana ja suhteliselt 
hõreda asustusega, on meil tu-
levikus võimalik pakkuda head 
elukeskkonda neile, kes suur-
tes linnades enam elada ei taha 
või kes soovivad vaikust ja pu-
hast õhku.

Arutelu käigus mõistsime, 
et muutuvas maailmas ei pea 
enam nii palju panustama töös-
tusalade planeerimisse, sest 
ettevõtlusvormid muutuvad 
ja ühes hoones on nii elukoht 
kui töökoht. Väikeettevõtlus 
on elulaad ja seda peaks igati 
soodustama.  Kuigi palju rää-
gitakse asustuse tihendamisest, 
siis maapiirkondadesse elama 
asujad ei soovi naabreid oma 
lähedale, samas soovivad aga 
kõikide teenuste olemasolu 
ja kättesaadavust. Turismi-
piirkonnana on oluline tagada 
vaatamisväärsustele, matkara-
dadele aga ka spordirajatistele 

Meil on plaan!

avalikud juurdepääsud ja park-
lad, hoida ilusaid vaateid avatuna 
ja luua kergliiklemiseks mõeldud 
teede võrgustik. 

Nende mõtete alusel koosta-
takse planeeringu lähteseisuko-
had, mida hakatakse piirkonda-
des tutvustama. 

Arutelukoosolekutel on või-
malus ka kohalikel ettevõtjatel ja 
elanikel planeeringu koostamisel 
kaasa rääkida. 

Ootame siis aktiivset osavõt-
tu! 

Tiia Zuppur
arhitekt

Fotod Põlva Vallavalitsus

Põlva Vallavalitsus on 
välja kuulutanud avaliku konkursi 

juristi leidmiseks.
Tööülesanded
- vallavalitsuse ja -volikogu dokumentide, õigus- ja 
haldusaktide juriidilise korrektsuse tagamine;
- vallavolikogu liikmete, vallavalitsuse teenistujate ja 
vallavalitsuse hallatavate asutuste juhtide õigusalane 
teenindamine;
- vaidluste lahendamine, esindamine kohtus;
- riigihanke komisjoni töös osalemine;
- õiguslike analüüside või arvamuste koostamine;
- väärtegude kohtuväline menetlemine

Nõuded kandidaadile
- juriidiline kõrgharidus;
- kohaliku omavalitsuse korraldust ja avalikku teenis-
tust reguleerivate õigusaktide tundmine;
- oma töövaldkonda reguleerivaid õigustloovate ak-
tide tundmine ning oskus neid teenistusülesannete 
täitmisel nõuetekohaselt rakendada;
- avaliku sektori majandustegevuse ja eelarve koos-
tamise põhimõtete tundmine;
- kasuks tuleb varasem töökogemus avalikus teenis-
tuses ning ametikoha töövaldkonnas;
- juhtimisõigus B kategooria

Sobiv kandidaat on:
- otsustus- ja vastutusvõimeline;
- täpne ja kohusetundlik; 
- hea suhtlemis- ja väljendusoskusega;
- hea pingetaluvusega ning analüüsi- ja sünteesivõi-
mega

Kandideerimisdokumente oodatakse 17.11.2018.

Täpsem info tööülesannete ja nõuete kohta on Töö-
tukassa veebilehel.
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Jõulutoetus eakatele

Põlva Vallavalitsus maksab mittetöötavatele Põlva valla vana-
duspensionäridele jõulutoetust, mille suuruseks on sellel aastal 50 
eurot. 

Toetuse taotlusi võetakse vastu 1. novembrist kuni 1. detsemb-
rini. Palume sellest tähtajast kinni pidada, sest hiljem laekunud 
taotlusi kahjuks rahuldada ei saa. 

Andmete kontrollimiseks ja toetuse taotluse esitamiseks võtta 
ühendust sotsiaaltööspetsialistiga kas telefoni teel või pöördudes 
Põlva Vallavalitsuse sotsiaalosakonda aadressil Kesk tn 15, Põlva 
või teenuskeskustesse.

Mooste ja Laheda piirkond - Katrin Hansing, tel 799 9466, 
mob 527 0096, e-post katrin.hansing@polva.ee

Ahja ja Vastse-Kuuste piirkond - Maarika Tikman, tel 797 
9380, mob 5196 6411, e-post maarika.tikman@polva.ee 

Põlva piirkond - Kaia Võrno, tel 799 9496, 517 3009 e-post 
kaia.vorno@polva.ee

Sotsiaalosakond

 TASUTA ÕIGUSABI
ERIVAJADUSTEGA INIMESTELE

(KESKMISE, RASKE, SÜGAVA PUUDEGA)
14. novembril 2018

Põlvamaa Puuetega Inimeste Kojas 
(Põlva Päevakeskus Uus tn.2)

Eelregistreerimine vastuvõtule
telefonil 601 5122/53 850 005

Otsitakse vabatahtlikke seltsilisi 
eakatele

Vabatahtlikel on võimalus olla seltsiliseks, saatjaks ja toetajaks 
üksindusse jäänud eakatele või erivajadusega inimestele. 

Kõigil, kel tekkis huvi ja soovivad rohkem infot, palume 
võtta ühendust hiljemalt 25. oktoobil vabatahtlike koordinaatori 
Laura-Elisa Kägraga, tel: 516 6794, e-mail: laura.koordinaator@
gmail.com. 

Vabatahtlikele toimub sissejuhatav koolitus Võrus 27.-28.ok-
toobril 2018.

Vabatahtlike projekti ‘’Vabatahtlike kaasamine hoolekandes-
se’’ viib läbi Külaliikumine Kodukant koostöös Sotsiaalministee-
riumiga.

Eelmise aasta kevadest alates on Põlva valla väikeettevõtetel 
võimalus taotleda valla eelarvest ettevõtlustoetust. Ettevõtlus-
toetuse andmise eesmärk on aidata kaasa jätkusuutlike, kasvule 
orienteeritud väikeettevõtete arenguleja laienemisele ning neis 
ettevõtetes uute töökohtade loomisele. Toetuse suurus on 10 000 
eurot. Käesoleva aasta oktoobrikuus anti välja esimene Põlva val-
la ettevõtlustoetus ja selle sai osaühing Lahe Hunt. 

Lahe Hunt OÜ on tegutsenud alates 2013. aastast, ettevõtte 
põhitegevuseks on metalltoodete projekteerimine ja valmistami-
ne, millest suure osa moodustavad ehituslikud konstruktsioonid, 
armatuurvõrgud, trepid, käsipuud, mahutid, saunaahjud, katlad 
jm. Ettevõttes töötavad meistrimehed on justkui metallirätsepad. 
Ettevõtlustoetust kasutab Lahe Hunt OÜ uute seadmete ostuks 
ning tehtava investeeringu abil loob hiljemalt 2019. aasta märtsiks 
viis uut täisajaga töökohta. 

Abivallavanem Martti Rõigase meele tegi iseäranis rõõmsaks 
Lahe Hunt OÜ tootmishoones paiknev metalli laserlõikur, sest va-
rem sellist seadet Põlvas ei olnud ning laserlõikuseks tuli metall-
materjal transportida Tartusse. 

Ettevõte juhi Anti Vijandi sõnul on ettevõttel plaane veelgi 
ning oskustööjõudu leiab Põlvast küll. Lahe Hunt OÜ asub Põlva-
maal Mammaste tehnikapargis (Tehnika tee 3/2). 

Kaire Kalk
Arenduse peaspetsialist

Põlva valla esimene ettevõtlustoetus 
anti osaühingule Lahe Hunt

Meil ei ole ükskõik, mida ja 
kuidas lapsed söövad ning mil-
list toitu pakutakse meie lastele 
Põlva lasteaedades ja koolides. 
Täisväärtuslik ja tasakaalusta-
tud toitumine on üks olulistest 
teguritest vaimse tervise säilita-
misel ja parandamisel.  Lapseea 
toitumisharjumused panevad 
aluse kogu eluks, sellepärast on 
oluline teada, et mida tervisli-
kumad on toitumisharjumused 
lapsena, seda tervem on orga-
nism ka hilisemas elus.

Sellest sügisest alustame 
Põlva vallas lastele suunatud 
tervisliku toitumise projekti-
ga „Nutika ja tervisliku toidu 
kool“. Tegevuste eesmärk on 
muuta laste toitumisharjumusi 
tervislikumaks. 

Ülemisel pildil 
Anti Vijand ja 
Martti Rõigas. 
Alumisel pildil 
metalli laserlõikur.

FOTOD KAIRE KALK

Meil ei ole ükskõik!
23. oktoobril toimus Põlva 

valla koolide ja lasteaedade 
kokkadele ühine seminar, kus 
koostöös toitumisspetsialistiga 
arutleti just haridusasutustes 
pakutava söögi tervislikumaks 
muutmise võimaluste üle. 

8. novembril kell 17:30 
toimub Põlva Koolis lapseva-
nematele ja koolipersonalile 
mõeldud loeng, mille teemaks 
tervislike toiduvalikute tege-
mise põhimõtted ja laste söö-
misharjumuste muutmine. Sel-
leks, et uued teadmised kohe 
ei ununeks, on hiljem võima-
lus registreerida ennast koos 
lapsega „Nutika ja tervisliku 
toidu kooli“ töötubadesse, kus 
saab koos toitumisnõustajaga 
valmistada tervislikke vahepa-
lasid, kavalaid köögiviljatoite 

ning huvitavaid tervislikumaid 
maiustusi. Täpsem info loengu 
ja töötubade kohta saadetakse 
lapsevanematele Põlva Kooli 
infosüsteemi Stuudium kaudu.

2019. aastast laiendame 
„Nutika ja tervisliku toidu koo-
li“ tegevusi ka teistes Põlva 
valla haridusasutustes. Korra-
ga ja kohe ei saagi kõike muu-
ta, saame muutusi tervislikuma 
toiduvaliku pakkumisel ellu 

Põlvamaa nõustamispäev tööandjatele 
“Märkamata võimalused” 

toimub 6. novembril  2018 kell 9.30-14.10  
Põlva Avatud Noortekeskuses (Kesk 15 Põlva)

Pea igas kollektiivis töötab erinevate erivajadustega 
inimesi, kelle toetamiseks ja mõistmiseks ei pruugi 

kolleegidel olla vajalikke teadmisi. Oskus märgata ja õigesti 
abistada on toimiva meeskonnatöö võtmepädevuseks. 

Läbi interaktiivsete tegevuste tutvustatakse, milline on eri-
vajadusi arvestav töökeskkond, kuidas paremini meeskon-
nakaaslastega suhelda, mida saab igaüks teha, et töökollek-

tiivi dünaamika toimiks sujuvalt.

PÄEVAKAVA
9.30 – 9.45 Kogunemine 
9.45 – 10.00 Sissejuhatus

10.00 – 10.30 Ajurünnak „Millistel ametikohtadel ei saa 
erivajadusega inimene töötada?“

10.30 – 11.30 „Vaimne tervis ja töötamine“ 
11.30 – 12.00 „Vaikset maailma tõlgendades“ 

Katariina Varendi
12.00 – 12.30 Lõuna

12.30 – 13.00 „Ületades piire“ Tom Rüütel 
13.00 – 13.45 Praktikumid rotatsiooni korras 

Osalemine on tasuta, kuid vajalik on eelnev registreerumine 
kuni 31.10.2018  meili teel merja.teever@tootukassa.ee või 

telefonil 5883 4672

viia üheskoos, kui meil ei ole 
ükskõik!

Projekti rahastab Põlva 
vald ja Põlvamaa Partnerlus-
kogu LEADER taotlusvooru 
meetmest „Kogukondade ja 
kogukonnateenuste arendami-
ne“.

Janika Usin
abivallavanem

Sõpradel külas
Põlva Vallavalitsuse delegatsioon osales 12.-13. oktoobril Uk-

merges, Leedu Vabariigis omavalitsuspäeva pidulikul tähistami-
sel.

Põlva esindajad olid kutsutud osalema volikogu istungil, kuhu 
olid kutsutud ka endised volikogu liikmed ning nii praegused kui 
endised vallavalitsuse töötajad. 

Istungil anti pidulikult üle Ukmerge omavalitsuse tunnustused 
ja teenetemärgid. Kirjutati alla Ukmerge ja Sakartvelo (Gruusia) 
piirkondade koostööleping. 

Kontsertosas esinesid Leedu folkfestivali “Pokrovskie koloko-
la” osalejad – rahvuslikud kollektiivid Leedust, Lätist ja Gruu-
siast. Eestit esindas sellel kontserdil Põlva rahvamuusikakollek-
tiiv  Folk Melody. Põlvakate esinemine võeti väga soojalt vastu, 
saalitäis rahvast laulis nende esituses kõlanud leedu rahvuslikku 
laulu kaasa.

PT
Foto erakogust. Üvasi talu perenaine ja maitsvate grilljuustude 

valmistaja Anne Grünberg pälvis 
Aasta Põllumehe konverentsil tiitli 

“Rahvapõllumees 2018”.
Maalehe veebihääletusel osales üle 1500 hääletaja. Rahvahää-

letusel tõusis ülekaalukalt rahva lemmikuks Anne Grünberg oma 
armsa kitsekarjaga.

Üvasi talu pererahva Anne ja Lenno Grünbergi tegemised on 
väikeses Rasina külas, Põlva vallas, Põlvamaal heaks eeskujuks 
paljudele noortele, kes linnast maale soovivad tulla, aga pole veel 
oma nišši leidnud, millega maal elatist teenida.

Parima noortaluniku tiitli pälvinud Üvasi talu perenaise Anne 
eestvõttel peetakse talus 200 anglo-nubiani tõugu kitse ja nende 
piimast valmistatakse maitsvat grilljuustu.

Allikas: Maaleht

FOTO: SVEN ARBET



Ligemale 2 aastat väldanud, põnevaid tegevusi täis ja omava-
litsusi liitev KOV koostööprojekt on lõppemas ning käesolevas 
artiklis tutvustatakse ühte väikest osa sellest, nimelt Põlva Avatud 
Noortekeskuse meediategevusi. 

Avatud ring
Projekti alguses pakuti noortekeskuses avatud meediaringi 

formaati, kus erinevatel kordadel käsitleti erinevaid meedialaseid 
teemasid alates sotsiaalmeediast kuni foto ja videoni välja. Esi-
mestel kuudel tehti avatud ringi meetodil animatsiooni, selle fil-
mimist ja monteerimist, katsetasime pildistamist jne.

Kuna oli näha, et algne lähenemine ei toimi, tuli seda muuta 
selliselt, et ringi tekiks siiski püsivam ja stabiilsem seltskond, kel-
lega saab järjepidevalt töötada ning kes tunnevad, et ringis käimi-
ne on võetud kohustus. Seega, otsustasime ringi formaati oluliselt 
muuta. 

Käivitasime algajate foto- ja videokursuse vanusegrupile 16-
26 ning muutsime toimumise kellaaja õhtuseks (18.00-20.00), 
et pakkuda võimalust huvitegevusega liituda ka vanema eagrupi 
noortel, kes töötavad ja/või õpivad. 

Kutsung oli edukas ja kursusele registreeris noori väga erine-
vas vanuses, muuseas mitmeid neid, kes varemalt noortekeskuse 
teenuseid ei kasutanud. 

Koolitused hõlmasid endas nii tehnilisi kui vormilisi algtead-
misi foto- ja videovaldkonnas. Kui tehnilised algteadmised oman-
datud said, läksime edasi erinevate žanrite ja tehnikate kasutamise 
juurde, et anda noortele võimalust avastada endale huvipakkuv 
külg selles valdkonnas. Neid koolitusi viisime läbi mõlemal aastal 
ning mõlema kursuse lõpus valmis ka kursusel osalejate lõputööde 
näitus. Samuti, mõlemast kollektiivist leidus neid, kes otsustasid 
liituda ka noortetelevisiooni tuumikmeeskonnaga. 

Noortetelevisioon
Kuigi projekti eesmärkides oli noortetelevisiooni saadete väl-

ja andmine teisel projektiaastal, tõdesime, et otsus üritada juba 
esimesel aastal noortetelevisiooni saateid “Meedion” välja anda, 
oli projekti edukuse seisukohast vaadates ainuõige. Tänu esimese 
aasta õpiporotsessile õnnestus meil teiseks aastaks saavutada saa-
dete regulaarsus (uus saade iga kuu esimesel esmaspäeval), lisaks 
on välja antud veel mõned saatevälised videod. 

Ainus kuu, kus me otsustasime saadet mitte välja lasta, oli au-
gust. Siiski, meie tegevus augustis ei katkenud, sest viisime läbi 

Põlva Avatud Noortekeskus teeb 
noortetelevisiooni

Kuidas toetada lapsi ja 
noori

MTÜ Rosma Haridusselts annab teada, et sel õppeaastal on 
taas võimalik osa võtta suurepärase lektori Pille Kriisa loeng-se-
minaridest, mis toimuvad Põlva Gümnaasiumi ruumides. 

Pille Kriisa on kogenud eripedagoog ja  karismaatiline koolita-
ja, kes on tuntud omapärase ning huvitava teemapüstituse poolest. 
Oktoobris alustav loengusari on järg eelmisel õppeaastal toimunu-
le. Eelmisel õppeastal Kohaliku Omaalgatuse Programmi projekti 
„Loeng-seminaride sari õpetajatele ja lapsevanematele“ raames 
toimunud loengutel osales üle 200 inimese. Suur huvi  loengusar-
ja vastu näitab, et kogukond vajab selliste teemade käsitlemist, et 
tõuseks teadlikkus nii õpetajate kui ka lastevanemate hulgas.

 Loengusraja idee on ajendatud soovist ennetada põhikooli 
ealiste ja gümnaasiumi õpilaste riskikäitumist järgmistes vald-
kondades: alkoholi, tubaka, narkootiliste ainete tarvitamine ning 
teavitada õpetajaid, lapsevanemaid ja Põlva valla kogukonnaliik-
meid laiemalt nimetatud olukorrast ja anda juhiseid õpilaste mär-
kamiseks, toetamiseks erinevates olukordades. Samuti vähendada 
õpilaste, sealhulgas erivajadustega õpilaste väljalangevust, pak-
kudes neile vajalikku abi, et vältida nende eemaldumist koolist ja 
riskirühmadesse sattumise ohtu.

Loeng-seminarid toimuvad:
3. okt   Koolikiusamine ja sekkumisviisid Kell: 17.30-20.00
31. okt   Kaasav haridus tänapäeva koolis Kell: 17.30-20.00
28. nov  Koolistress ja lapse toetamine Kell: 17.30-20.00
16. jaan Noorte kaasamine ja motiveerimine Kell: 17.30-20.00
20. veebr Minapilt ja kiitmise mõju sellele Kell: 17.30-20.00
1. märts Usaldusliku suhte loomine laste ja noortega Kell: 
17.30-20.00

Loengud toimuvad Põlva Gümnaasiumis, Piiri tn.1 ja on tasuta.
Projekti rahastab rahandusministeerium kohaliku omaalgatuse 

programmi vahenditest. Täname koostöö eest Põlva Gümnaasiu-
mit. Lähem info: Liisa Maasik, 5560 2169, liisa@rosmakool.ee

Liisa Maasik
MTÜ Rosma Haridusselts

juhatuse esinaine

Vaikus. Kiviringi ümber põlevatest pakkudest levib kerget 
suitsuvingu. Õues on juba hämar ning pakutulele on toeks siit-
sealt valgust suunavad prožektorid. Kiviringi ümber seisvast pub-
likust õhkub põnevust ja ootusärevust. Õpetaja Külli astub kivi-
ringi keskele valgusvihku... 

Niimoodi algab Rosma kooli etendus  „Miikaeli võitlus Draa-
koniga“

Miikaelipäeval, (rahvakalendris mihklipäev) meenutatakse 
vana legendi sellest, kuidas Peaingel Miikael võitles kurjuse jõu-
de esindava lohega. Etenduses tuuakse see legend vaataja ette läbi 
liikumise, muusika ja laulu. Ühise koorina loetakse Doris Kareva 
loitsuna kõlavat luulet “Püha Miikaeli mõõk”. Kogu etenduses 
toimuv tundub kuidagi ebamaine.          

Miikaeli etendus kordub igal aastal enne mihklipäeva ja on 
üks Rosma kooli traditsioonidest. Väikesed ja suuremad näitlejad 
võtavad oma osatäitmist alati täie pühendumuse ja põnevusega, 
pole vahet kas tegemist on vapra Miikaeli või pisikese draakoni 
sabaotsaga.

Tegelikult lõpeb etendusega terve Miikaeli – nädal, mille 
jooksul toimuvad lastel iga päev erinevad mängud ja tegevused 
– meeltetuba, värvide mäng, katkumäng, aarete otsimine. Miikae-
li-nädala mõte ja keskne teema on vaprus, julgus, ausameelsus ja 
inimeste aitamine ning kõik nädala jooksul toimuvad tegevused 
kannavad sedasama ideed.

Pimedaks läks maa ja lehed langevad,
Lohe vastu rüütel on valmis võitlema,
On valmis võitlema!

Riina Nõukas
Foto Tarmo Noorem
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meedianoorte suvekooli ning aktiivselt tegeleti kahe suurema 
ürituse, Põlva keskväljaku avamise ja tänavakunstifestivali Rural 
Urban Art videote montaaži ja ettevalmistustega. Samuti osalesid 
mitmed noored üritustel fotograafidena. 

Järeldused
Noortetelevisiooni projekt on olnud väga edukas, sest prae-

guseks momendiks on noortelevisioonis tegutsenud noored saa-
vutanud taseme, kus nad on oluliselt pädevamad nii tehnika kui 
sisu vallas ning vanemad olijad on valmis juba ka ise uusi liitu-
jaid juhendama ja õpetama. Meil on välja kujunenud töörütm ja 
struktuur, kuidas asjad paremini toimiksid ning suuresti on asjade 
organiseerimise juures initsiatiivi võtnud noored ise. 

Tõsi, noored nendivad, et praeguseks hetkeks on selline saate-
formaat nende jaoks pisut igavaks muutnud ja saadete kokkupane-
kut kipub raskeks tegema see, et kuud on oma teemade rohkuses 
väga erinevad. Mõnel kuul on lugusid rohkem kui saatesse panna 
sünnib, mõnel teisel on väga raske leida lugusid, mis just noori 
endid huvitaksid. 

Kui projekti alustades seadsid noored eesmärgiks katsetada 
rohkem reportaaži žanriga, on see nüüdseks noorte jaoks juba 
üsna sagedasti kasutatav ja “kätte õpitud” ning järjest enam soovi-
takse uusi väljakutseid. Näiteks on noored avaldanud soovi hakata 
katsetama portree- ja persoonilugudega ning on neid noori, kes 
sooviksid lisaks pildistamisele ja filmimisele lisaks veel kirjuta-
misega tegeleda. 

Suureks õnnestumiseks saame nimetada ka seda, et meedia-
tegevustega liitunud noorte seas on 4 noort täiskasvanut, kes võt-
nud tegevustes vabatahtlike juhendajate rolli, mis on aidanud meil 
oma tegevust sujuvamaks muuta. Väga suuresti on just nemad 
võtnud eest organiseerida kord kuus toimuvate õppepäevade sisu, 
et toetada regulaarsete saadete ilmumist. Noored on välja andnud 
10 igakuist saadet ning lisaks mitmeid eriklippe suursündmustest. 
Saadetega saab tutvuda www.youtube.com lehel, kasutades otsin-
gusõnana saate nime “Meedion”. 

Tegevusi rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud 
ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasra-
hastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte 
tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.

Tekst ja foto
Põlva ANK meeskond

Meedianoorte igakuine koolituspäev, koolitaja Kadri Ugur.

Miikaeli-aeg Rosma koolis
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Septembrist 2018 kuni augustini 2020 osaleb Põlva Kool Eras-
mus+ rahvusvahelises projektis „Inclusion of Minorities-a project 
in values“. Projektis osalevad riigid on Rootsi, Türgi, Portugal, 
Rumeenia, Bulgaaria ja Eesti. Projekti põhieesmärk on kogemuste 
vahetamine.

Esimene projektikohtumine toimus 23.-28. septembril, 2018 
Rootsis Borase linnas, kus meid võttis vastu kohalik kool Bodas-
kolan. Bodaskolan on multikultuurne kool, kus õpib 700 õpilast. 
65% kooli õpilastest on võõramaise päritoluga. Koolis on palju 
erinevaid rahvusi ja vähemusrühmi. Borase linna ja Bodaskola 
kooli eesmärgiks on arvestada kõigi õpilaste vajadusi, olenemata 
nende taustast või päriolust. Meie meeskond külastas tunde alg-
kooli astmes. Saime näha erinevaid ainetunde ja tundi, mis toimub 
nädalas üks kord pikkusega 90 minutit ning teemaks on inimõi-
gused, väärtused, nende mõistmine ja rakendamine oma klassis, 
koolis ja ühiskonnas. 

Kohtumise raames saime kuulata kahte põhjalikku loengut. 
Esimene neist oli inimõiguste teemal, kus esinejaks oli Raoul 
Wallenbergy Akadeemiast väga kaasahaarav lektor  Hanna Goliat. 
Teine pikem loeng oli rahvusvähemuste mustlaste kohta, kes on 
Rootsis ametlikult tunnustatud vähemus. Mõlema loengu raames 
toimusid erinevad rühmatööd ning töötoad, kus arutleti ja tegutseti 
koos aru saamaks ja mõistmaks erinevate rahvusvähemuste prob-
leeme ühiskonnas.

Kohtumise raames külastasime Borase tekstiili- ja moekes-
kust, kus tegutsev kutsekool on populaarne ka väljapool Root-
sit. Toimus väga huvitav väljasõit Rootsi saartele Öckeö, Fotö ja 
Hönö. Saartel osalesime maastikumängul, mille käigus tuli vastata 
küsimustele inimõiguste ja väärtuste teemal. 

Esimese projektikohtumise lõppedes tõdesime, et meie oma 
koolis puutume veel väga vähe kokku erinevate rahvusvähemus-
tega, kuid alati peame valmis olema selleks, kuidas sulandada eri-
nevusi. Olgu need siis erinevad rahvused, erinevad väärtused või 
erinevad arusaamad. 

Järgmine projektikohtumine toimub Türgis 18.-24. novembril, 
2018. Sealseks vastuvõtjaks on Türgi pealinnas Ankaras asuv Ab-
durrahim Karakoci kool 2700 õpilasega.

Aigi Sikkal 
Põlva Kooli õppejuht

Põlva Kooli õpetajad käisid Eras-
mus+ projektikohtumisel Rootsis

Tegevust rahastati haridus-ja teadus-
ministri kinnitatud ning Eesti Noorsoo-
töö Keskuse poolt elluviidava Euroopa 
Sotsiaalfondi kaasrahastatud programmi 
,,Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte 
tööhõivevalmiduse parandamine” kirjelda-
tud tegevuste raames.

Kõiki alustatud tegevusi ühendas ühine 
eesmärk - koostöö noorte ja töötajate va-
hel, jagada olemasolevaid võimalusi teis-
tega, luues uut. Lisarahastusega käivitus 
15 uut tegevust.

Mis meeldis noortele kõige enam? 
Ostsime keskusele kuus tõukeratast ja rul-
luiske koos varustusega. See oli hea inves-
teering, sest vahendid on pidevas kasutu-
ses, kuigi meil on sobivat kergliiklusteed 
mõnisada meetrit. Trikiratastega käisime 
ka mitmel korral Värska ja Räpina skate-
pargis.

Väga hästi võeti vastu ka jumpingut-
reeningud noorematele, spordihoones olid 
juba olemas vahendid ja meie osaks jäi lei-
da treener. Eneken Priks oskas sütitada ja 
hüppamine oli menukas.

Siinkohal tulebki välja murekoht, et 
vähe on ettevõtlikke juhendajaid, olemas-

… Kauksi Koolis on kindlasti õpetajate päev.  Traditsiooniliselt  
algas ka sel aastal päev  aktusega. Muusikalised ja sõnalised ette-
asted lõid tõeliselt piduliku meeleolu. Iga õpetaja sai südantsoo-
jendava kingituse - raamitud luuletuse - õpilaste ühisloomingu. 
Alljärgnevalt mõni vahva näide.

Ants  on meie õpetaja. 
Õpetab ta kõik, mis vaja.
Sporti meile peale ajab,
nii et kajab kogu maja.
Lahkume me tema tunnist,
ainult koolikella sunnil.
Muidu, kallis õpetaja,
veedaksime siin kõik aja.

Kui koolipäev algab ja klassi ma läen,
siis õpetaja Ennat seal rõõmsana näen.
Tal säravad silmad ja naerune suu,
on algamas koolipäev nii vahva ja uus.
Selgeks ta õpetab numbrid ja tähed,
miks karu või siil talvel magama läheb.
Miks päeval on päike ja öösel on kuu
ning lisaks veel palju-palju muud.
Pole kiitusega kitsi, kui püüdlik olen ma.
Vahel pragab ka vähe kui muidu ei saa.
Parim sõber ta meile ja teile on ka,
ei õpetaja Ennata hakkama saa.

Meie kooli dire Jaanus
muusikaplaneedil maandus.
Lapsedki on tema peas 
noodijoonestikul reas.
Tema hääleulatuse suurus,
noh, sopranist jääb veidi puudu.
On ta erilisem teiste seas,
sest juukseid pole tal just palju peas.
Mussa tunnis laulame
nii, et tatti lendab lauale.
Tema õpetusel musitseerime
paberilt me noote veerime.
Ansambliproov, laulukoor,
klaveritool ja naljasoon…
Just Jaanuse kohta käib see kõik
ja veel palju muudki temast öelda võiks.

Maarika Müürsepp 
õpetaja

Pildil õpetaja Ants Järv.  Foto eraarhiivist

Ahja Vabaaja- ja Noorte-
keskus osales LEADER meet-
me ühisprojektis „Piirkonna 
toitumisteadlikkuse ja Ahja 
noorte ettevõtlikkuse erguta-
mine“. Kaheaastase projekti 
partneriteks olid veel Ah-Ja 
pubi ja Ahja Kool.

Ühisprojekti kaasati ka piir-
konna koolikokad, et innustada 

Uut noorte huvitegevuses

olevad on suure koormusega. Keeruline on 
leida ka ringitegevusteks sobivaid aegu. 
Tänan lapsevanemaid, kes sõidutasid oma 
lapsi õhtustelt treeningutelt koju, neid mo-
tiveersid osalema ja tunnustasid. Seiklus-
ring käis väga palju väljasõitudel- Kuut-
semäel suusatamas, tõukekelgumatkal 
Taevaskojas, kelgukoertega matkal Järv-
seljal ja veel mitmetes põnevates kohtades. 
Ürituste käigus saime uusi sõpru teistest 
piirkondadest. 

Liikumistegevustele pakkus vaheldust 
kultuuriklubi - käisime teatris, mitmel 
kontserdil. Kinoõhtutel vaatasime koos fil-
me ja arutlesime, külas käisid ka Räpina 
noored. Suvel avasime mitmel korral ka 
kinokohviku, kus näitasime kogu perele 
multifilme. Iga tegevus toetas järgmist ja 
nii tekkis aina uusi ideid, kuidas edasi min-
na. Probleemiks oli kohati noorte osaluste 
vähesus, tekkis kindel grupp, kes kõigest 

Üks eriline päev

Tõsteti Ahja noorte toitumisteadlikkust ja 
ergutati ettevõtlikkust

kasutama rohkem kohalikku 
toorainet ja valmistama veel-
gi tervislikemaid koolitoite. 
Selleks käisid kokad ringreisil 
kohalike tootjate juures ning 
õppisid uusi nippe kolleegidelt. 
Väga sisukad ja meeldejäävad 
olid õpitoad Johannese Koolis 
Rosmal ja Pihlapuu lasteaia/
Põlva Kooli sööklas.

Projekti eesmärgiks oli 
tõsta  eelkõige laste ja noorte 
toitumisteadlikkust ning innus-
tada noorte huvi ettevõtluse 
vastu ja võimaldada neil ette-
võtluses kaasa lüüa.

Noored said lisaks loengu-
tele õppida valmistama tervis-
likke toite mitmetes töötubades  
noortekeskuses ja koolis. Nii 

valmiski koolis Eesti Vabarii-
gi 100.sünnipäevaks ühiselt 
valmistatud maitsev ja pidulik 
tort. 

Väga põnev oli Saaremaa 
õppereis, kus tutvusime Euroo-
pa 14 parima LEADER-pro-
jekti hulka valitud projektiga 
„Sirguvad söögisellid“. 

Ettevõtlusalaseid teadmisi 
said noored rakendada nende 
enda poolt loodud Kinokohvi-
kus, mis on kahel aastal olnud 
avatud kodukohvikutepäevadel 
ja kohalikel sündmustel.

Projekti kogumaksumus 
oli 11 775 eurot, millest LE-
ADER-toetus kattis 85% ehk 
10 008,75 eurot.

Projekti toel soetasime ka 
kinoruumi toolid ja lauad.

Kinokohvik jätkab tegevust 
koostöös MTÜ Kinobussiga, 
kelle kaudu saame filme.

Täname koostöö eest Põl-
vamaa Partnerluskogu ja õiki 
toetajaid.

Piret Palm
projektijuht

Ahja noored EV100 torti valmistamas.

1. novembril kell 18.00 
näitame kinokohvikus 
Joosep Matjuse eepilist 

loodusfilmi
 „Tuulte tahutud maa”. 
Piletid 4 / 3 eurot.

osa võtsid ja olid kurvad, kui tegevused 
kattusid. Paremini toimisid klubilised te-
gevused, mis olid paar korda kuus, vähem 
osalejaid oli regulaarsetes ringides.

 Antud projekti tugev külg oligi paind-
likkus – kui oli näha, et tegevus ei sobi 
noortele, saime testperioodi möödudes 
seda muuta.  Nii olidki väga populaarsed 
klubitegevused – eluringi-, meistrite- ja 
kultuuriklubi, kus sai vajadusepõhiselt, 
noorte soove arvestades tegevusi korral-
dada.

Kaks aastat on rikastanud meie piirkon-
na noorte igapäevaelu. Meenutamiseks, 
mis on toimunud saab lugeda ja ülevaa-
te Ahja Avatud Noortekeskuse blogist ja 
Facebookis Ahja Noortekeskuse kontolt.

Piret Palm
AhjaVabaaja- ja Noortekeskuse

noorsootöötaja- juhataja
Fotod eraarhiivist
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Sügiseti oleme oma rühmaga käinud erine-
vatel õppeprogrammidel. Sellel aastal kavanda-
sime projekti „Matkasellid Rõuge ürgorus “. Iga 
väljasõit on loomulikult seotud lasteaia õppeka-
vaga. Kõige tähtsamaks eesmärgiks on anda las-
tele eluks kaasa keskkonda hoidev ja väärtustav 
mõtteviis. Looduskasvatus algabki ju lasteaiast, 
selle ümbrusest ja kodukohast. Tähtis on suuna-
ta lapsi nägema looduse ilu ning selle muutumist 
vastavalt aastaaegade vaheldumisele. Võtsime 
ette lausa kaks matka, et lastel oleks ümbritseva 
märkamise kõrval ka rõõmu liikumisest.

 Esimene reis viis meid Hinni kanjonisse, 
mille on süvendanud vooluvesi. Süvend on 15-
20 m sügavune ja 300 m pikkune kõrgete nõlva-
dega sälkorg. Selle järskudel veerudel paljandub 
5-6 m kõrguste püstiste pankadena nii valge kui 
ka mitut tooni kollakas liivakivi. Sellel nägid 
lapsed inimese mõju loodusele-liivakivisse olid 
uuristatud nimed. Nõlvadel kasvavad puud, 
millede juured looklevad mööda kõrgeid seinu 
allapoole. Lapsed imestasid, kui sügavale need 

Matkasellid Rõuge ürgorus

2018. aasta kevadel toimus HITSA ProgeTigri seadmete taotlusvoor, kuhu esitati kokku 341 taotlust, 
millest hindamiskomisjoni otsusel sai positiivse vastuse 149 taotlust. Positiivse vastuse sai ka Mooste 
Lasteaed Tammetõru. Suve hakul jõudsidki lasteaeda kuus vahvat BeeBoti ehk Mesimummu ning ka-
heksa Ozoboti. 

12. oktoobril toimus lasteaias Code Week õpituba „Liiklus on põnev ehk esmakohtumine Bee-Boti-
ga!“, mille viis läbi Merlin Kirbits.  

Esmalt mõtlesid lapsed välja, mis liiklusvahendid nad olla tahavad ja siis tuli neil oma lemmik 
liiklusvahendit jäljendada. Selgus, et selles grupis oli kõige rohkem autosid. Sejärel tutvusid töötoas 
osalejad (nii lapsed kui õpetajad) esmakordselt Bee-Bot robotiga. Bee-Botid seati ritta ning katsetati 
lihtsamat programmeerimist. Mängulusti ja elevust oli palju ning igaüks elas oma roboti edusammudele 
kaasa. Õpitoa teises pooles asuti toimetama liiklusteemaliste mattidega. Iga mati juurde jagus juhen-
daja suureks rõõmuks üks õpetaja ning lisaks ühinesid meiega ka lapsele natuke varem järele tulnud 
vanemad. Juhendaja Merlinil oli tõeline rõõm jälgida, kuidas kõik õpetajad ja vanemad lastega kaasa 
mängisid ja neid julgustasid ja kiitsid. Lapsed olid hästi sõbralikud, jagasid Bee-Bote omavahel, ootasid 
kannatlikult oma mängujärjekorda ja aitasid üksteisel programmeerida. Peale õpitoa lõppu otsis direktor 
välja ka Ozobotid ja soovis koos õpetajatega ka nende robotite kohta rohkem teada saada. 

Õpitoast said robotitega tegutsemiseks julgust ja indu nii lapsed kui õpetajad ning kindlasti saavad 
nii Bee-Botid kui Ozobotid edaspidi meie igapäevasteks sõpradeks.

Merlin Kirbits ja Kersti Liloson

Mooste Lasteaias Tammetõru 
kohtuti esmakordselt robotitega

Põlva „Lepatriinu“  lasteaia Oranžitriinude rühmas käivad tublid viieaastased: 14 poissi ja 3 tüdrukut! Õppeaasta algus on olnud 
tegus ja rõõmurohke. Meie tegemistesse on sattunud nii esimene rattapäev kui ka esimene ujumine! 

Alustasime aga nagu ikka traditsioonilise Intsikurmu jooksupäevaga, kus meie Raigo Feliks saavutas tubli kolmanda koha! Ära ei 
saa ka unustada meisterdusi Sügisnäitusele ja osalemist, kogu lasteaeda hõlmanud üritusel, „Sügis saabub salamisi“. Koos vahva lepat-
riinu Liisu ja teiste toredate tegelastega tervitati sügist, mängiti ringmänge ning tunti kaunist sügispäevast rõõmu! Mainimata ei saa jätta 
ka vanemate rühmade matka sügisesse metsa. Päike taaskord säras ja tuju oli hea nii suurel kui väikesel! Erilise kogemuse said lapsed 
aga Mihklilaadalt, saades õpetajate abiga väga edukalt hakkama raha arvestuse kui ka ostlemisega. Kõik, kes vähegi soovisid, said suu 
magusaks.

Muidu oleme ka tublid olnud! Usinasti mänginud, harjutanud aga ka voolimist-kleepimist ja mida kõike veel! Möödunud nädalal 
käisime näiteks õppekäigul mänguasjapoes! Ah jaa, ja muidugi tähistasime me õpetajate päeva! Tänu meie toredatele õpetajatele on meil 
lasteaias iga päev miskit vahvat teoksil!

   Sirje Kepp 
Põlva lasteaed Lepatriinu õpetaja abi

Fotod: lasteaed Lepatriinu 

Tegus sügis Oranžitriinude rühmas
Suukool.ee alustas koostöös Eesti Haigekassa ja Eesti Ham-

baarstide liiduga üleriigilist kampaaniat „Hambad puhtaks”. Ka 
Põlva Lasteaed Lepatriinu osaleb kampaanias. 

Kampaania alustuseks sai motivatsiooni tõstmiseks vanema-
tesse rühmadesse paigutatud tabelid, kuhu lapsed saavad kleep-
se kleepida, kui nad on ilusti hambaid pesnud. Eriti head hoogu 
hammaste tervise eest hoolitsemiseks andis ka osalemine uuringus 
„3-, 6- ja 12-aastaste laste hammaste tervisliku seisukorra kaardis-
tamine.“  

Hammaste eeest hoolitsemise juurde kuulub ka regulaarne 
hambaarsti külastus. Tegime meiegi seda. Lepatriinu lasteaia 3-ja 
6 aastaseid lapsi võttis Mäe hambaravi kliinikus vastu kaks vahvat 
Tartu Ülikooli Kliinikumi hambaarsti ning kambavaim aitas kõi-
gil lastel ilusti hambaarsti toolis ära käia ja oma lai naeratus ette 
näidata.  Väga hea oli kuulda laste suust õhinat, et nemad on siin 
hambaarsti juures juba käinud ning kõik teadsid väga täpselt kui 
tihti ja kuidas peaks hambaid pesema.

Alice Venski
Põlva Lasteaed Lepatriinu tervishoiutöötaja

Hambad puhtaks!

võivad ulatuda. Kanjoni põhjas voolab kiire-
vooluline Enni oja. Kanjonisse sisenedes saime 
juua ka puhast ja tervendavat allikavett.

Mahalangenud puud, allikakoobas ja järjest 
kitsenev laudrada tekitasid tõesti aukartustärata-
va ja ürgse tunde.

Tagasi bussi jõudes võtsime suuna Rõuge 
Ööbikuorgu. Teist matka alustasime Rõuge lin-
namäelt, kus põikasime sisse 1000 aastasesse 
kotta. Seejärel suundusime 1,5 km pikkusele 
energiarajale, mis viis meid treppidest laskudes 
ja tõustes Tindioru talu juurde, kus toodavad 
taastuvenergiat veejõujaam ja kaks „vesioi-
nast“. See on igiliikurist pump, mis kasutab ai-
nult vee-energiat ja pumpab vett kümnete meet-
rite kõrgusele.

Meie matkasellide päikeseline rännak Rõuge 
ürgorus toimus kahe suure vihmasaju vahepeal.

   Kena sügist!
 Airi Varend

Tilsi Lasteaed Muumioru
Muumi rühma õpetaja

Hambapesutabelit täitmas.                  LASTEAED LEPATRIINU FOTO



Mooste kõndimisnädal meelitas liikuma 
rekordarvu inimesi
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Noori jooksjaid käis innustamas Maicel Uibo 
koos olümpiavõitjast abikaasa Shaunae Miller-Uiboga

Kaasajastatud Põlva linnastaadionil toimus esmaspäeval 8. ok-
toobril esimene ametlik võistlus, kus joosti ka esimesed staadionire-
kordid. Kohal olnud sporditähtede ja jooksjate vanuseklasside järgi 
kandis esimene võistlus säravat nime - TÄHTEDE JOOKS.

Võisteldi 400 m jooksus. Kuigi kergejõustikuhooaeg on läbi 
saanud, oli jahedust trotsides ja oma eeskujusid näha lootes staadio-
nile tulnud koguni 151 jooksjat A, B, C, D, E  ja juunioride vanusek-
lassides. Jooksurajal käisid ka meeste ja naiste vabaklass.  Jooksjaid 
oli kohale tulnud Elvast, Tartust, Võrust, Räpinast, Kanepist, Saver-
nast, Vilustest, Valgast, Otepäält ja muidugi Põlvast.Välja anti 14 
medalikomplekti. 

Võitjaid olid autasustamas maailma parimad sportlased – küm-
nevõistleja Maicel Uibo ja tema abikaasa, olümpiavõitja sprinter 

Shaunae Miller-Uibo. Samaväärselt poodiumikohtadega innustas 
noori jooksjad võimalus sporditähtedega pilti teha ja neilt auto-
grammi saada.

Selsamal staadionil alustas Maicel aastaid tagasi oma kerge-
jõustikutreeninguid. Nüüd võis ta siin õnnitleda jooksuringi läbinud 
kunagist treeningukaaslast, kes pealegi sai naiste klassis esimese 
staadionirekordi omanikuks. 

Maicel ja Shaunae külastasid ka Põlva põhikooli ja gümnaa-
siumi, kus rääkisid kooliperele oma tegemistest, dopinguküttidest, 
õpingutest ja eesmärkidest ning vastasid auditooriumi küsimustele. 

PT
Fotod Põlva Vallavalitsus

Juba teist aastat korraldab Mooste mõisakool suurt ülemoostelist ümber järve kõndimise võist-
lust. Kahe nädala jooksul, 17.-30. septembrini, tuli iga päev käia või joosta veidi üle kahe kilomeet-
ri pikkune ring ümber Mooste järve ja augustada rajal olles oma osaluskupong. Kõigi vähemalt 
seitsmel päeval osalenute vahel loositi välja uhkeid auhindu kohalikelt Mooste ettevõtetelt ning 
kooliperelt. 

Kui eelmisel aastal alustasime, oli osalejaid kokku 60. Sel aastal käis vähemalt seitsmel päeval 
järveümbruse ilusat loodust imetlemas lausa 90 inimest, neist rohkem kui kolmandik jõudis rajale 
kõigil 14 päeval. Üks pere oli väljas lausa nelja põlvkonnaga! Ürituse eesmärgiks on meelitada 
inimesi välja liikuma ja oma tervist tugevdama. Loodame, et nii mõnedki said sisse mõnusa sporti-
mishoo ja jätkavad samamoodi ka pärast võistluse lõppemist. 

10. oktoobril toimus mõisakoolis suur auhinnaloos ning kinke said nii suured kui väikesed spor-
disõbrad. Fortuuna eriliseks lemmikuks oli sel aastal perekond Kört, kes võitis lausa kolm auhinda. 
Kõndimisnädalatel osalesid nende perest kuueaastased kaksikud Johannes-Ruuben ja Loore-Eliise, 
11-aastased kaksikud Kädi-Loviise ja Kaspar ning ema Anneli. Paar korda lippas rajal koos ülejää-
nud perega ka kaukaasia lambakoer Archibald, hüüdnimega Karu. Miks nad kõik vapralt peaaegu 
igal päeval osalesid, ilmast hoolimata, selgitab Anneli: „Digiajastul jääb igasugune liikumine aina 
rohkem tagaplaanile. Mugavustsoonist on alati väga raske välja tulla ja mina pean lapsevanemana 
olema ise aktiivseks eeskujuks. Kaks nädalat ümber järve liikumist oli suurepärane võimalus ühi-
selt aktiivset tegevust nautida. Kohtasime nii päikesepaistet kui ka kõledat tuult ja paduvihma, mis 
õpetas lastele vastupidavust ja alustatu lõpuni viimist. Kõik meie pere kuus last on väga sportlikud: 
maadlevad, ujuvad, mängivad jalgpalli. Ja mis seal salata, osalema meelitasid ka uhked auhinnad, 
mille väljapanijatele eraldi tänusõnad. Aitäh korraldajatele ja kohtume aasta pärast jälle rajal!“

Loo ja foto autor Kadi Õunap
Mooste mõisakooli huvijuht

2018. aasta Põlva valla liikumissari algas 2. 
mail kõnnikolmapäevakuga ja lõppes 4. oktoob-
ril HELKURKÕNNIGA. Kõnnikolmapäeval va-
lis iga liikuja omale sobiva raja ja läbis iga kord 
erinevas kohas paikneva registreerimispunkti, mis 
oli avatud tund aega. 

Kokkuvõtteks võib öelda, et Põlva rahvas on 
aktiivne liikuja. Kui tagasisidet kõndijatest olek-
sime saanud kogu päeva jooksul, siis see arv oleks 
mitmeid kordi suurem kui tunni jooksul kirja pan-
dud. 

Sellel aastal oli Põlva valla kõnnisarjas 10 
etappi, nendest 5 oli kevadel ja 5 sügisel. Kokku 
osales 408 terviseliikujat, mis on võrreldes eelmi-
se aastaga 126 inimest rohkem. Siiras heameel on, 
et liikujate seas oli143 meest, mis on 35% osale-
jatest.

Osalejate keskmine vanus oli 34 aastat. Noo-
rimad olid lapsevankris, nende seas kaks paari 
kaksikuid ja vanim osaleja oli 74- aastane. Lisaks 
märgiti ka üheksa koera ja üks kass. Kõikidel 
etappidel osales 29 kõndijat. 

Kogu kõnnisari lõppes ühisüritusega HEL-
KURKÕND, kus tehti kokkuvõtted nii liikumis-
sarjast kui ka EV100 terviseviktoriinist. Sportlik 
abivallavanem Janika Usin jagas tunnustusauhin-
du parimatele kõndijatele ja kõige helkivamatele 
osalejatele. 

Sündmusel avati ja on praegugi kasutusel Põl-
va ANK noorte poolt valmistatud helkurpuu, kust 
saad võtta või kuhu saab jätta helkuri. 

Liikumissarja ja helkurkõnni üritust toetasid 
Põlva vald, Leader programm, Põlva Spordikool, 
Põlva Terviseklubi, Põlvamaa Spordiliit
Kohtume järgmisel aastal taas! Tule sinagi ja liigu 
koos meiega, sest liikumine teeb terveks. 
Järgmine ühine  liikumisüritus toimub detsembris 
„Usinate päkapikkude jooks“

Eve Sokk
kultuurispetsialist 

Fotol kõigist etappidest osa võtnud liikujad
FOTO ERAKOGUST

Põlva valla liikumissari lõppes helkurkõnniga 
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Põlva patrioot!
Astu julgesti mikrofoni 
ette!
„Raadio Marta” uksed on avatud kõigile. Tarvitseb vaid tõusta 
Põlva Serviti maja kolmandale korrusele ja oletegi stuudios. Siin 
võtavad teid lahkesti vastu ajakirjanikud Meelis Käo, Tarmo Kaiv 
või Jaak Madismäe. Iga uudis ja arvamus, mis teil kaasas, kulub 
raadioeetrisse hästi ära. Võib tulla ja rääkida näiteks külakogu-
konna tegemistest, eelseisvast luuleõhtust kohalikus rahvamajas, 
oma rikkalikust kõrvitsasaagist või lihtsalt elust Põlvamaal. 

Iga inimene eetris oodatud! 
Kohalikku raadiot saabki teha vaid üheskoos  kogukonnaga. 
Mõelda vaid, ainult Põlva vallas on meid nüüd üle 14000!  Lisaks 
Räpina ja Kanepi. Suur tükk Lõuna-Eestit. Millised huvitavad ini-
mesed siin elavad! Milliseid talente võib leida. Igaühel on midagi 
enneolematut  ka teistele öelda. Ja kui ise öelda ei taha, siis „Marta 
Raadio” reporter on valmis küsima. Igas külast, igast talust, igast 
kodust, igast inimesest saab huvitava saate teha. Kui põnev, kas 
pole?   

Kunstirahvas teistele eeskujuks!
Loominguline seltskond suudab ajakirjandusele alati erilise sisu 
anda. Põlvamaal ju mitu rahvateatrit, kunstistuudiot, laulukoori. 
Lisaks koolid, muuseumid, raamatukogud, huviringid. Milline 
värvikas seltskond!  Palju tahaks neist kuulda. Läbi „Marta Raa-
dio” on see võimalik. Mõni harrastusteater võiks terve kuulde-
mängu linti lugeda. Luuleringil seda veelgi lihtsam teha. Aga laul-
jad poisid-tüdrukud! Miks mitte oma uus lugu raadios ette laulda? 
Nii, et kogu maakond kuuleks!

Ärimees tulgu esimeste seas!
Temal on alati, millest rääkida, mida kiita, mida müüa. Seepärast 
sobivad kaubanduslikud teadaanded eetrisse eriti hästi. Milleks 
omaette nokitseda, kui keegi sellest midagi ei tea ei saa? Kui ikka 
kavas uus pood või töökoda avada, tuleks sellest varakult „Marta 
Raadios” rääkima hakata. Siis tekkib avalikkuses asja vastu suur 
huvi ja avapäeva käive püstitab kodukandi rekordi. Kui uus vors-
tisort vaikselt letile ilmub, ei pane suurem osa ostjaist seda tä-
helegi. Kui aga raadio juba nädalapäevad liharikkast uudistootele 
kiitust laulnud, siis läheb vorst, kui soe sai. 

Helista, saada sõnum või astu läbi!
Niisiis, tuleb endast teada anda. Siis saab raadios ka teistele rää-
kida.  Niivõrd värvikas on kaasaegne elu, et selle saladusi pole 
mõtet vaka all hoida. Parem ikka teistega jagada. Nii saame üks-
teisele abiks olla, kogukonda koos hoida ja elust suuremat rõõ-
mu tunda. „Marta Raadio” ootab kõiki huvilisi Põlvas, Kesk t. 
42 asuva Serviti maja kolmandale korrusele. Sissekäik paremast 
tiivast. Mõttekas telefonidel 799 4643 või 52 76782 ette helistada, 
sõnum saata või Interneti aadressil meelis@martafm.ee kohtumi-
se soovist teada anda. Õnnesoove võib tuua ka Põlvas Kesk t. 39 
asuva  „Edu” keskuse heliplaadipoodi „MusicBox”. Kohe prilli-
poest vasakul. Astu läbi, lepime kokku ja läheme üheskoos „Marta 
Raadio” eetrisse. Sagedusel 100,7 MHz või Internetis.  

Heimar Lenk
raadiomees  

29. septembril toimunud mihklipäeva pidu tõi Tännassilma 
külaplatsile ligi sada inimest. Kõik, kes registreerusid, said en-
dale helkuri, et nad oleksid pimedatel sügisõhtutel ikka nähtavad. 
Tännassilma pidudel on kombeks heisata külalipp, seda tegime ka 
sel korral. Lipu heiskas külaplatsil olnud ainuke Mihkel – Mihkel 
Linnus. 

Mihklipäeval jätkust tegevust nii suurtele kui väikestele. 
Päevajuht Hanna-Grete Rüütli viis läbi meeleolukaid mänge, 
kus mängu tuli panna nii osavus kui ka kiirus. Kohal oli Kagu 
Vibuklubi, kus kõik huvilised said tutvust teha vibulaskmisega. 
Lisaks aktiivsele tegevusele toimus Vaino Linnuse eestvedami-
sel veel Eesti 100 ühislaulmise järellainetus. Peale kella viit tuli 

Meeleolukas mihklipäev 
Tännassilmas

Aitäh kõigile, kes mihklipäeva kor-
raldamisel kaasa aitasid. 

Suured tänud toetajatele: Omar 
Peepson, Annika Toots, Põlva vald, Ag-
nes Moritz, Maanteeamet, Stinrum OÜ 
ja Sandrella OÜ. 

Tiia Johanson
külavanem

Fotod: Mihkel Linnus

15. oktoobri õhtul toimus Põlva Uus 4 kortermaja juures  jalgpalliväravate sisseõn-
nistamine koos väikse piknikuga. Jalgpalliväravad maja lastele soetati augustis toimunud 
Põlva valla kodukohvikutepäeva tulude eest.  

Aitäh kõigile, kes meie Kolme Muti Kohvikust läbi astusid!
FOTO ERAARHIIVIST

Põlgaste priitahtlike pritsimeeste selts ja süütas meie mihklipäeva 
lõkke. 

Toimus veel pulgaõnneloos, mis sai üles seatud toetajate abiga. 
Mihklipäeval toimus lisaks külade hoidiste näitus ja degusteeri-
mine. Kui oli soovi, sai enam maitsenud hoidise retsepti ka koju 
kaasa. 

Mihklipäeva peolt ei puudunud ka kosutav kehakinnitus – sel-
jankasupp. Lisaks supile valmisid külaplatsil ka maitsvad pann-
koogid. 

Mihklipäeva lõpus loositi osalejate vahel välja mitmesugused 
auhinnad – maiustused, peapaelad, jalahoolduse- ja juuksuri kin-
kekaardid.
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2. oktoobril toimus Põlva päevakeskuses eakate vaimse ter-
vise päev, kus osalejaid oli seitsmekümne ringis üle Põlvamaa. 
Päevakeskus on eakate päeva tähistanud ja au sees pidanud juba 
aastaid. Päeva olulisust rõhutas ka oma tervituskõnes vallavanem 
Georg Pelisaar.

Pika päeva esimene lektor oli Naatan Haamer, kes ütles end 
kandvat mitut rolli ja üks nendest on hingehoidja roll. Aktiivsem 
tegevus selles valdkonnas sai alguse Estonia katastroofi järgselt, 
kus tuli välja selge vajadus leina teemadega tegeleda. Mõned 
mõtted Naatan Haameri loengust: 

Leina seostatakse tavaliselt surmaga, kuid leinaga on seotud ka 
teised valusad olukorrad meie elus. Näiteks ka oma kodust lahku-
mine, kui eakas inimene enam üksi hakkama ei saa ja peab kodust 
minema, kas laste juurde või hooldusasutusse. Samuti paari lahku-
minek või laste kodust lahkumine on seotud leinaprotsessiga. 

Sellistes olukordades vajame pidepunkte, millele toetuda. 
Selleks, et asjadest aru saada, peame need enda jaoks lahti mõ-
testama.  Selleks on inimesele vajalikud traditsioonid, mis teda 
toetavad (küünla põletamine, kuuse ladva murdmine teatud Ees-
ti piirkondades jne). Rituaalid on väga praktilise tähendusega 
inimeste jaoks ja aitavad keerulises olukorras toime tulla. Kuid 
vahel see ei õnnestu ja siis me vajame jagamist, vajame et keegi 
meile tagasi peegeldaks meie tundeid või et keegi lihtsalt oleks 
sellel hetkel kõrval. 

Kõrvalseisjad on ka keerulises olukorras. Nad on hirmul, et 
mida öelda, kuidas olla või kas leinaja üldse tahabki neid näha. 
Kuid need hirmud on asjatud. Vahel polegi midagi vaja öelda ega 
teha, oluline on lihtsalt olemas olla. Leinaja ei ootagi lohutust. 
Liigne lohutamine mõjub vahel vastupidi. Leinas inimest ei pea 
tagant utsitama, vaid talle peab aega andma. Inimene vajab liht-
salt aega, et pikkamööda uue, raske ja valuliku olukorraga toime 
tulla. 

Teatud leinaperioodil tuleb palju miks-küsimusi. Leinaja ta-
hab rasket olukorda mõista ja proovib seda endale täpsustada. 
Kuid tegelikult ta ei oota vastuseid. Iga väljastpoolt tulev vastus 
tekitab uue küsimuse, sest see seisund on ikkagi leinaja sees. Nen-
dele miksidele ei pea vastama, kui aga siiski, siis lihtsalt, et mis sa 
ise oled mõelnud. Pikapeale saab leinaja ise asjad selgeks enda 
sees. Kõik võtab lihtsalt aega.

Kas hing tuleb tagasi, küsitakse. Asjad korduvad siin maail-
mas, rohi tärkab taas, peale talve tuleb kevad jne., miks siis ini-
mese eluiga ei võiks korduda, mõtlevad inimesed.

Kuid see aeg, mis on meile antud on ainulaadne ja kordumatu. 
See on antud meile kasutamiseks, meie annete kasutamiseks ja 
meie ülesanne on võtta seda tõsiselt, mitte mõelda nagu aasia 
kultuurides, et sünnin uuesti, küll siis teen kõik korda.

Sageli inimesele keelatakse nuttu, et ära nuta, sa oled ju tu-
gev või midagi sellist. Nutt on justkui midagi häbiväärset, kuid 
see on samasugune füsioloogiline protsess nagu higistamine. Kui 
inimene tahab nutta, siis laske tal rahus end välja nutta. Mehed 
leinavad teisiti, nad väljendavad oma tundeid pigem tööd tehes 
(näiteks puid raiudes). Kuid ka siin on oluline märgata ja toetada 
teda, kas toetava pilguga või toetava sõnaga. Ka nendel on oluli-
ne oma tundeid kellegagi jagada. 

Teise lektorina astus üles Tuuli Võsa MTÜ-st Hingetugi. Tuuli 
rääkis, et nende MTÜ tegeleb erinevate teemadega, mitte ainult 
leina teemadega. Eesmärk on pakkuda inimesele tuge erinevatel 
eluetappidel ja kord aastas plaanivad teha leinagruppi. Samuti 
soovivad nad hakata tegema eakatele vestlusringi hingehoidjaga 
ja miks mitte seda teha näiteks Põlva päevakeskuses.

Lõunapausi ajal oli võimalik tutvuda erinevate töötubadega: 
Europe Direct Põlvamaa infolauas aitasid Euroopa teemalist vik-
toriini läbi viia ja tutvustada Annely Eesmaa ja Annika Ladva. 
Maanteeameti infolaua taga jagas ohutusteemalisi voldikuid ja 
helkurveste ning helkureid Kerli Tallo. Irja Karjus pakkus ja  tut-
vustas oma toodetud looduslikke imesalve ja -kreeme, mida oli ka 
võimalik osta. Põlva haigla õed mõõtsid soovijatel vererõhku ja 
seda võimalust paljud kasutasidki.

Pealelõunase loengu suhtlemise ja kogukonna toetuse teemal 
viis läbi Haimar Sokk. Põhiliselt rääkis ta lahti Maslowi vajaduste 
püramiidi, tutvustades erinevaid tasandeid ja tuues isiklikke näi-
teid. Stiilis, et kui teil (eakatele osutades) oleksid baasvajadused 
katmata, siis vaevalt te siin saalis istuksite. Et kui naabrinaine 
järjepidevalt keeldub teiega teatrisse või kuskile tulemast siis uu-
rige, kuidas tal on söögiga või ehk on hoopis mingid hirmud tur-
valisuse pärast või midagi sellist. Kogukonna toetus ja suhtevõr-
gustik on oluline igas eas ning seepärast on oluline ka ise märgata 
ja toetada üksteist.

Käelise töötoa teemaks oli viltimine ja selle juhendajaks Epp 
Metsaluik. Osalejad said kahe tunni jooksul viltprossi tegemise-
ga hakkama. See isetegemisrõõm päeva lõpetuseks oli kui kirss 
tordil.

Tänan eakaid vastupidamise ja toreda päeva eest!
Tänan Põlvamaa Arenduskeskuse ennetustöö spetsialisti Irena 

Viitameest ja Põlva vallavalitsust ning kogu meeskonda, kes aita-
sid kaasa eakate päeva ettevalmistamises ja korraldamises!

Põlvamaa eakate vaimse tervise päev

Põlva Käsitööklubi korraldab 

3. novembril 2018 Himmaste külakeskuses 
Põlva valla käsitööringide kokkusaamise,

et tutvuda ringide tegevustega ja tegijatega.

Iga kollektiiv paneb üles väikese näituse oma töödest ja 
korraldab väikese huvitava õpitoa.

Istume ühises kohvilauas, kus arutame käsitöö ilu ja valu üle.

Osalevad:
Seltsing Rukkilill, MTÜ Väärt Värk, 

Seltsing Nobedad Näpud, Põlva perekeskus, 
Põlva Päevakeskus, seltsing Vesipapp, 

Vastse-Kuuste käsitöötuba ja külalisena 
Vana -Võromaa Käsitüü koda.

Üritus on kõigile avatud,
võite tulla vaatama väikest näitust tehtud töödest.

Oleme Himmastes kell 11.00 -15.00

Info Mare Põld, tel 5391 7587

Anne Nook
Põlva Päevakeskuse juhataja

Fotod eraarhiivist
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Põlva Keskraamatukogus

Põlvas
• Raamatukogupäevade puslepäev 29. oktoobril ja otsimispäev 30. 
oktoobril lasteteeninduses.
• NutiAkadeemia koolitus raamatukogu saalis 6. novembril kell 
11–13.30. Õpitakse kasutama nutiseadmeid (telefoni ja/või tahvel-
arvutit). Palun eelregistreeruge aadressil http://www.nutiakadeemia.
ee/nuti-koolitused/. Vajadusel saab registreerimiseks abi ka raamatu-
kogust, tulles kohapeale, helistades 799 4095 või meilides raamat@
raamat.polva.ee.
• Kirjandustuur „Sõnaränd” 7. novembril kell 11 raamatukogu 
saalis. Külla tulevad Jüri Kolk, Mudlum (Made Luiga), Peeter Sauter 
ja Kätlin Kaldmaa.  Kirjandustuuri peakorraldaja on Eesti Kirjanike 
Liit. Toetab Eesti Kultuurkapital.
• Näitus „Reisilt kaasa“ 19. oktoobrist 19. novembrini näitusevit-
riinis. Väljas on erinevatest riikidest  pärit järjehoidjad erakogust ja 
reisikirjanduse valik raamatukogust.  
• Põlva Kunstikooli õpilase Merily Järveotsa fotonäitus „Raamatud. 
Raamatud. Raamatud“ lugemissaalis  11. oktoobrist  30. novembrini. 
Näitus kuulub noorteprogrammi „Kunst raamatukokku“. 

Ahjal -  raamatukogus ja Tuglase muuseumis
• Lasteüritus „Sügishommiku jutud“  29. oktoobril kell 10  raama-
tukogu lugemiskambris. Oodatud on kõik väikesed muinasjutusõb-
rad. Kavas jutuvestmine, mängimine, nuputamine  ja meisterdamine. 
• Käsitööringi Kullaketrajad  kokkusaamised 2., 9. ja  16. novemb-
ril  kell 9–12  muuseumis. Valmistatakse pitsilises  koekirjas sokke, 
sõrmkindaid ja randmesoojendajaid. Juhendaja Malle Avarmaa
• Käsitööringi Tegusad Totsid kokkusaamised   2., 9.  ja 16. no-
vembril kell 12–15 raamatukogus.  Kavas rahakassade valmistamine 
õhupallidest ja vanapaberist (2. nov.) ning   pildiraamidest ehtealuste 
meisterdamine (9. ja 16. nov.).  Juhendaja Kaire Luksepp. 
• Toomas Mastiku ja Kadri Niinsalu fotonäitus „Linnud“ 10. ok-
toobrist 10. novembrini raamatukogus.
• Eve Austa joonistuste näitus „Sajaga sõbrad“ 26. oktoobrist 26. 
novembrini muuseumis. Pliiatsijoonistused Eesti, Läti ja Leedu suur-
kujudest läbi ajaloo. 

Himmastes
• Sulbi külateatri etendus „Sina see oledki!“ 18. novembril kell 17  
külakeskuses. 
• Laste lugemispäev  2. ja 23. novembril kell 17. 
• Laste joonistustund 14. ja 28. novembril kell 17.
• Salvrätitehnikas  piltide  valmistamine koos lastega 23. novemb-
ril kell 16.  Juhendaja Lea Saan.
• Käsitööringi kokkusaamised 12. ja 26. novembril  kell 18. Juhen-
daja Merike Verev.  Oodatud on kõik senised ja uued huvilised.
• Linetants esmaspäeviti kell 19. Juhendaja Ene Risttee. Oodatud on 
senised ja uued tantsijad.

Kiidjärvel
• Kiidjärvelane, Põlva Vallavolikogu esimees Lennart Liba lae-
nutab raamatuid ja vestleb lugejatega 28. oktoobril kell 11–13.
• Ahja Kooli õpilaste kunstinäitus “Linnud, loomad, inimesed” 
1. oktoobrist 30. novembrini. Juhendaja Karin Pikk. Näitus kuulub 
noorteprogrammi  „Kunst raamatukokku”.

Kiumas
• Neljapäevaklubi (kirjandusklubi) kokkusaamine neljapäeviti kell 
11.

Peril
• Talendiõhtu „Looming sahtlist välja”  19. novembril  algusega 
kell 17.45.
• Raamatuväljapanek  „Eestlaste elud ja lood“ 1.–30. novembrini. 

Taevaskojas
• Käsitööringi kokkusaamine  neljapäeviti kell 14–16  (Uus algus-
aeg!).

Tilsis
• Ahja Kooli kunstiringi õpilaste tööd Marie Underist 15. oktoob-
rist 15. novembrini. Juhendaja Karin Pikk. Näitus kuulub noortep-
rogrammi „Kunst raamatukokku”. 
• Toomas Kuusingu illustratsioonid (linoollõiked) Lauri Sommeri 
raamatule „Lugusid lõunast” 15. oktoobrist 15. novembrini.

Vanakülas
• Silver Kommussaare loodusfotode näitus  30. novembrini.

Vastse-Kuustes
• Tuntud inimene raamatukogus:  Lennart Liba laenutab raama-
tuid ja vestleb lugejatega 29. oktoobril kell 13–17.
• Pärandkultuuriõhtu Ahto  Kaasikuga 1. novembril kell 19.
• Maarja Küla kunstistuudio noorte kunstnike tööde näitus 5. 
novembrist 5. detsembrini. Stuudio, mis alustas tegevust käesoleva 
aasta mais,   avab intellektipuudega inimestele uue võimaluse end 
kunstialaselt harida ja väljendada. Näitus kuulub  noorteprogrammi  
„Kunst raamatukokku“.

Ürituste  kava täieneb. 
Jälgige infot  aadressil www.raamat.polva.ee

Vastse-Kuuste raamatukogu asutamise ajaks loetakse aastat 1914, mil Vastse-Kuustes asutati Rahvaraamatukogu selts. Päris te-
gutsemise algaastail asus raamatukogu aga Lootvinas, kust see 1937. aastal toodi üle Vastse-Kuustesse. Kuni 1948. aastani tegutses 
raamatukogu samuti Vastse-Kuuste kooli ruumes. Järgnevad 44 aastat paiknes raamatukogu 1934. aastal ehitatud Vastse-Kuuste 
Vallavalitsuse hoone kahes teise korruse toakeses. 1992. aastal anti raamatukogu käsutusse neljatoaline korter korruselamus, kust 
siis juba 1998. aastal kolisime oma praegusesse asukohta.

Avasime uksed koolimajas renoveeritud ruumides 28. septembril 1998. aastal pärast Vastse-Kuuste Vallavolikogu otsust valla- 
ja kooliraamatukogu ühendada. Asume kooli omaaegsetes füüsika- ja muusikaklassis. Kuna kooli elu ilma muusikaklassita ei ole 
võimalik ette kujutada, pandi peale raamatukogu kooli kolimist pead tööle ja tehti tühjana seisnud kolaruumist kiiremas korras muu-
sikaklass. Tundub, et selle vahetusega on olnud kõik rahul – nii õpilased kui õpetajad. Ning ühinen Vastse-Kuuste Kooli direktori 
Inge Kalle sõnadega, et meil ei ole selle kahekümne aasta jooksul olnud ühtegi probleemi – ainult rõõmud.

Kakskümmend aastat kestnud koostöö märgiks pidasime oktoobri alguses koos kooliga pidu, mis kestis peaaegu terve koolipäeva.

Kakskümmend aastat koos kooliga

Päeva alustasid 4. klassi lapsed raamatukogus hundilugude 
lugemisega. 20. oktoobril tähistatakse Eestis ettelugemise päe-
va, mida juba aastaid on Eesti Lastekirjanduse Keskuse eestve-
damisel ära märgitud ülevabariigilise ettelugemise võistlusega. 
Sel aastal  on inspireerivateks teemadeks Euroopa kultuuripä-
randiaasta ja Eesti rahvusloomaks valitud hunt. Nii loetaksegi 
võistu hundilugusid. Meie kooli parimaks hundilugude lugejaks 
valis  žürii, kus osales ka meie pidupäeva külaliskirjanik Heiki 
Vilep, 4. klassi õpilase Aksel Marga.  Aksel esines ka Põlvas 
maakondlikul võistlusel väga tublilt.

Aga ega meie pidupäeval kirjanik Heiki Vilepile kauaks 
hõlpu antud – juba tuli minna muusikaklassi, kus temaga koh-
tumist ootas terve koolipere. Heiki Vilep luges oma uusi, trükist 
veel ilmumata jutte ja luuletusi ning rääkis, kuidas temast kir-
janik sai. Selgus, et oma esimese laulu oli kirjanik teinud juba 
kaheaastasena ning et muusikaga on ta tegelenud kogu oma elu 
– selle tõenduseks oli ka väike trummimäng kohtumise lõpus.

Edasi jagunesid päeva tegevused raamatukogu ja muusi-
kaklassi vahel. Meile tuli külla „Muuseum kohvris“ ning selle 
kohvri mahutas Põlva Talurahvamuuseumi pedagoog Marge 
Luude kenasti muusikaklassi. Seal räägiti eri vanusegruppidele 
vanadest raamatutest ning loomulikult tohtis neid kohvrist välja 
võtta ja lähemalt vaadata. Ka sai lahendada põnevaid ülesan-
deid.

Raamatukogus toimus samal ajal raamatute vahetus ning 
müük: soovijad said endale soetada Heiki Vilepi raamatu ning 
värskesse ostu ka autori autogrammi saada. Väga populaarne oli 
järjehoidjate meisterdamise õpituba Heli Hennu juhendamisel 
ning Lii Jürgensonilt näomaalingu saamist oodati lausa järje-
korras.  Järjekorras ootamise aega veedeti aga kasulikult riiulite 
vahel, sest maaling pidi kujutama mõnd raamatu tegelast. 

Kui veel noortekas noortejuhi Alina Valsi juhendamisel val-
mistatud kook raamatukokku jõudis ja kooli koridoris õpilaste 
omavalmistatud maiustuste müük algas, siis läks lahti kohvita-
mine ja limpsitamine.

Koolipere kinkis raamatukogule mälestuseks õpilaste poolt 
kokku pandud raamatu, kus mõtted raamatutest, lugemisest ja 
raamatukogust. Raamatukogu seinu kaunistavad aga oktoobri-
kuus raamatukogupäevade ajal õpetajate-õpilaste tehtud huvi-
tavad ja vaimukad fotod lugemisest klassides. Näitus kannab 
pealkirja „Lugemine lubatud!“.

Raamatukogu tänab kooli direktor Inge Kallet, huvijuht-
Kersti Matsonit, noortejuht Alina Valsi ning kõiki teisi Vast-
se-Kuuste Kooli õpetajaid ja õpilasi, kes meie ühise  pidupäeva 
kordaminekule kaasa aitasid. Suur tänu Indrek Illusele, kes meie 
pidupäeva fotodele jäädvustas. Aitäh Põlva Talurahvamuuseu-
mile ja Marge Luudele, Heli Hennule ja Lii Jürgensonile ning 
muidugi kirjanik Heiki Vilepile ja Eesti Kultuurkapitali Põlva-
maa ekspertgrupile, kes toetas kirjaniku külaskäiku.

Fotod ja tekst Mall Kõpp
Vastse-Kuuste haruraamatukogu juhataja
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Põlva Teataja kojukanne toimub kol-
me tööpäeva vältel alates infolehe 
ilmumispäevast. 
Kaastööd ja kuulutused palume saata 
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aadressil ajaleht@polva.ee

Toimetusel on õigus otsustada kaas-
tööde avaldamine ning õigus kaastöid 
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Põlvamaa orienteerumisteisipäevakute 43. 
hooaeg kestis aprilli algusest septembri lõ-
puni. Just sellisel pikal perioodil – kokku 
25 korral – said orienteerumishuvilised 
omavahel ja iseendaga teisipäevakutel jõu-
du katsuda. 
Kokku tehti selle hooaja teisipäevakutel 
7088 starti, mis teeb keskmiseks osalejate 
arvuks ühel päevakul 283 inimest. Kokku 
osales teisipäevapäevakutel 944 erine-
vat inimest. Kõigil 25 päevakul osales 21 
orienteerujat. 108 päevakulist osales 20 
päevakul. 
    Kõige populaarsemad klassid ja rajad 
olid: VIP tehniline (118 osalejat) klass, 
VIP lihtne (117), VIP pikk (93) ja meeste 
eliitklass (93). VIP radadel võisid startida 
kõik soovijad, olenemata east ja soost. Kes 
kindlat rada ei soovinud valida, võisid osa-
leda valikurajal. 

       Korraldajate meeskonnas tegutses Priit 
Nurmoja (peakorraldaja) juhtimisel Kadri 
Nurmoja, Evely Ostrov,Katrin Viilu, Tai-
ma Nurm. Rajameistri ametit pidasid 22 
inimest Ahti Bleive, Rain Jaaksoo, Lauri 
Leppik, Tarmo Zernant, Villu Serv, Kalle 
Ojasoo (4 korda), Arti Albert, Maret Va-
her, Martin Simpson, Madis Oras, Alek-
sander Kepler, Madli-Johanna Maidla, Ülo 
Needo, Mihkel Järveoja, Alar Assor, Koit 
Kolsar, Airet Kolk, Kristjan Leiger, Silver 
Rebenits, Pear Post, Erko Jakobson, Niko-
lai Järveoja.

Lisaks liikumisrõõmule metsas kaardi 
ja kompassiga, soovisid paljud osalejad 
näha ennast ka paremusjärjestuses valitud 
rajal ja klassis. Hooaja koondarvestusse 
läks arvesse 23.etappi, etapi esikoht andis 
50 punkti, II koht 40p, III koht 35p, 4. koht 
32p, 5. koht 31p jne.  Autasustati kolme 
esimest, kui osaleti vähemalt pooltel etap-
pidel. 

Sporditulemused
• Septembrikuu viimasel nädalavahetusel kogunesid Põlvasse 
noored käsipallurid Eestist, Lätist, Leedust ja Venemaalt vanuse-
rühmades 2002, 2004 ja 2006. Igasügisene rahvusvaheline Põlva 
Cup noortele oli ka sel aastal Põlva võistkondadele edukas. Kol-
mest vanusegrupis kahes jäeti võidud koju.

Vanuserühmas 2002 osales kokku 10 võistkonda, kes olid ja-
gatud kahte alagruppi.   A-alagrupist väljus võitjana Põlva Spor-
dikool ja B-alagrupist Ludza Lätist. Omavahelisest pingelisest 
finaalmängust väljus võitjana Põlva Spordikool, kes ei pidanud 
terve turniiri jooksul tundma kaotusekibedust. 

Kuldses võistkonnas mängisid: Taavi Vool, Patrick Kurvits, 
Lauri Land, Sten-Silver Tigas, Tanel Kaimar Ritsmann, Markus 
Lina, Ken-Martti Holberg, Priit Luuk-Luuken, Sulev-Robin Mah-
lakas, Mihkel Maspanov, Kermo Saksing, Gabriel Villako. Võist-
konna treener on Rein Suvi. Võistkonna parimaks mängijaks tur-
niiril valiti Lauri Land.

Vanuserühmas 2004 osales samuti 10 võistkonda. Põlva 
Spordikooli võistkond võitis  oma alagrupi täiseduga. Finaalivast-
seks osutus sel korral kodune põhirivaal SK Tapa, kes alagrupi-
mängus mängis Põlva Spordikooli teise võistkonnaga viiki. Põ-
nevaks osutunud finaalmängus väljus võitjana seekord SK Tapa , 
seega meile Põlva Cupi II koht. Hõbedases võistkonnas mängisid: 
Andero Viljus, Teron Taal, Kevin Tühis, Kevin Pütt, Lex-Trevor 
Parman, Karl Markus Kannel, Hendrik Kink, Aron Saarna, Randel 
Matthias Lepp. Võistkonna treener on Kalmer Musting.  Võist-
konna parimaks mängijaks valiti Kevin Tühis.

Noorimas, 2006 vanuserühmas osales kokku 7 võistkonda 
Eestist, Lätist ja Leedust. Põlva Spordikooli esimene võistkond 
läbis turniiri täiseduga, võites kõiki vastaseid, mis tõi 2006. aastal 
sündinud noormeestele nende päris esimese turniirivõidu. Või-
duka võistkonna parimaks mängijaks valiti Karlis Kalk. Kuldses 
võistkonnas mängisid: Aron Oberg, Egon Jakko Sing, Karlis Kalk, 
Sven- Byron Mitt, Kermo Kuklase, Andero Pikk, Ardi Hindrikson, 
Egert Land, Romet Viljus, Jass Einassoo, Samuel Hakk. Võistkon-
na treeneriks on Rein Suvi. 

• 5.-7. oktoobril 2018 toimusid Viljandi Spordihoones selle aasta 
Eesti karikavõistlused noormeeste B vanuseklassi käsipallis. 
Üheksa meeskonda (mängijad 2002 ja hiljem sündinud noormees-
test) mängisid kolmeliikmelistes alagruppides, kust edasi kaks pa-
remat mängisid karikavõistluste 1.-6. koha peale ning alagruppide 
viimased 7.-9. koha peale. 
Põlva Sporikooli võistkond kaotas alagrupis Viljandi Spordikooli-
le ja võitis Valga Kävalit.
Mängudes 1.-6. kohani võideti HC Viimsit, HC Tallast, HC 
Kahrat. Väga tasavägises mängus saadi napp kaotus SK Tapalt. 
Kokkuvõttes saavutati III koht. Võistkonnas mängisid Markus 
Lina, Sten-Silver Tigas, Gabrilel Villako, Tanel-Kaimar Ritsmann, 
Priit Luuk-Luukem. Lauri Land, Ken-Martti Holberg, Andero Vil-
jus, Robin-Sulev Mahlakas, Mihkel Maspanov, Kermo Saksing, 
Patric Kurvits, treener Rein Suvi. Põlva võistkonna parim mängija 
oli Kermo Saksing.

• 12.-14. oktoobril 2018 mängiti Põlva Mesikäpa Hallis ja Viimsi 
Kooli spordisaalis noormeeste D (2006 ja nooremad) vanusek-
lassi Eesti karikavõistluste alagrupimängud käsipallis. 
Neliteist meeskonda oli jagatud kahte seitsmeliikmelisse alagrup-
pi, kust edasi alagruppide kolm paremat saavad õiguse mängida 
Eesti karikavõistlustel 1.-6. koha peale 17.-18. novembril finaal-
turniiril Kehras. Põlva Spordikooli võistkond saavutas oma ala-
grupis võidud HC Pärnu/Rager; HC Tallin 1; Viljandi Spordikool: 
Valga Käval; Alatskivi SK Juku; HC Tallinn/Mustamäe võistkon-
dade üle ja pääses esimesena alagrupist edasi finaalturniirile.

• 6.oktoobril toimus Türi võimlas Türi Spordiklubide Liidu au-
hinnaturniir vabamaadluses.
Meie medalivõitjad: 
Kaspar Kört -29kg l koht
Romer Bostan -32kg l koht
Rudolf Pragi -110 kg l koht
Rain Tigane -29 kg ll koht
Kädi-Loviise Kört -40 kg ll koht
Carlos Oras -92kg ll koht 

Põlva Spordikool

Põlva orienteerumisteisipäevakud 
jätkuvalt populaarsed

Põlva valla orienteerujatest said au-
hinnatud:

VIP Tehniline (118 osalejat) 1.Ardi Kalju-
vee OK Põlva Kobras
3.Maigi Mäela OK Põlva Kobras
VIP Lihtne (117) 1.Tarmo Vist OK Põlva 
Kobras; 2. Karen Saadik  Spordiklubi Ser-
viti; 3. Merli Ermel OK Põlva Kobras
VIP Pikk (94) 2. Heiki Hanni Põlva
M12 ( 68) 1.  Karel Markus Kähr  Põlva 
Spordikool; 3. Reno Robin Rehemets Põl-
va Spordikool
M8( 66) 1. Manivald Jakobson Põlva 
Spordikool; 2. Egert Laanjõe Põlva 
M21A (48 ) 2. Oliver Ojasoo OK Põlva 
Kobras; 3. Pear Post  OK Põlva Kobras
N8 (48) 1.Saskia Lätt Põlva; 2.Kaisa Noor-
mets Põlva
3.Miina-Liisa Juhkam OK Põlva Kobras
M14 (47)  1. Kaspar Karolin Põlva Spor-
dikool; 2. Darius Kostõgov Põlva Spordi-
kool; 3. Toomas Mattus  Põlva Spordikool
M40 (29) 2. Koit Kolsar OK Põlva Kobras
N12 (40) 1. Johanna Oras  Põlva Spordi-
kool; 2.Maarja Oras Põlva Spordikool   
N21A (39) 1. Helena Liiv OK Põlva Kob-
ras; 2. Birgit Russka OK Põlva Kobras 
M45 (39) 3.Antti Roose OK Põlva Kobras
M16 (35)  1.August Jakobson  Põlva Spor-
dikool; 2. Mattias Maidla  Põlva Spordi-
kool
M35 (34)  1. Janek Kähr OK Põlva Kobras 
3. Davis Kostõgov Laheda SK
M10 (32) 1. Enriko Lutsar Põlva 
N45 (31) 2. Saima Värton OK Põlva Kob-
ras
N10 (25)  1. Hele Jakobson Põlva Spordi-
kool; 3. Luisa Nõmmik Põlva Spordikool
N35 (24)  1. Helina Kolsar Põlva
3. Kristine Tamm Põlva
M60 (22) 2. Tõnu Sikkal OK Põlva  Kob-
ras; 3. Tarmo Haljak Kaitseliit
N18 (18)  1.Anete Saar Põlva Spordikool 

Täiskasvanute huvitegevus 2018/2019  
Järg eelmises Põlva Teataja numbris 
ilmunud täiskasvanute huvitegevuse ta-
belile:

Mooste Rahvamuusikakool 
MTÜ Virbel erahuvikool
Nii individuaal- kui grupiõpe; pärimuskul-
tuurialane eneseteostus, pilliõpe, rahva- ja 
pärimusmuusika
Osavõtutasu: individuaalõpe 17 eurot/
tund; grupiõpe 50 eurot/poolaasta
Toimumiskoht: Mooste Rahvamuusika-
kool, Järveotsa 5, Mooste
Toimumisaeg: aastaringselt, aktiivselt sep-
tembrist mai lõpuni
Juhendaja/juhendajad: Krista Sildoja 
(muusikateooria, viiul, akordion, klaver, 
väikekannel, ukulele, karmoška jm, an-
sambliõpe), Raivo Sildoja (torupill, par-
mupill, plokkflööt, kitarr, mandoliin, uku-
lele), Ott Kaasik (ansambli- ja kitarriõpe), 
Kadri Lepasson (kandle- ja karmoškaõpe), 
Toomas Ojasaar (lõõtsa- ja karmoškaõpe), 
Elo Toom (klaveri- ja karmoškaõpe)
Kontaktisik: Krista Sildoja, 
e-post: muusikakool@rahvamuusika.ee
FB lehekülg: https://www.facebook.com/
moosterahvamuusikakool/

Meie Stuudio Showtants 
MTÜ Meie Stuudio
Põlva Spordikeskus, Uus tn 3, E 18.45-
20.30, osavõtutasu 25 eurot kuus, juhenda-
ja Andre Laine, tel 5661 2809 

Meie Stuudio naistantsurühm 
MTÜ Meie Stuudio, Põlva Spordikeskus, 
Uus tn 3, K 19-21, osavõtutasu 15 eurot 
kuus, juhendajad Andre Laine ja Kristiin 
Kulpson

Mooste Veskiteater 
MTÜ Külateater Virvendus, Veskiteatri 
majas, Moostes; P kell 18, kontaktisik Ülo 
Needo, tel 501 3954

Väikelaste mängurühm 
MTÜ Rosma Haridusselts
Väikelastele koos vanematega, Johannese 
Kool ja Lasteaed Rosmal, koolis K kell 10 
juhendaja ja kontaktisik Liisi Maasik, tel 
5560 2169
Õpetajate Kool
Johannese Kool ja Lasteaed Rosmal koo-
limajas 4 korda õppeaastas, sel aastal L 
13.oktoober ja L 1. detsember. Mõeldud 
praktiseerivatele õpetajatele, väljaspool 
seltsi osalustasu 15 eurot/kord. Kontakti-
sik Külli Volmer, telefon 5302 2793.

Leelokoorid
MTÜ Põlva Seto Selts 
Ilolinõ, Põlva Keskraamatukogus 2 korda 
kuus T, juhendaja Olga Kosemäe 
Madara, Põlvas Rähni tn 5, 2-3 korda 
kuus, juhendaja Maria Rahasepp
Velö, Põlvas Rähni tn 5, 2 korda kuus, ju-
hendaja Svetlana Roht. 
Kontaktisik Raivo Ristimäe, tel 5647 5211.

Põlva Linna Puhkpilliorkester 
MTÜ Põlvamaa Puhkpillimuusika Selts, 
Põlva Kool Kesk 25 ruumis C-116, P kell 
11.
Uued liikmed on teretulnud (noodikirja 
oskus vajalik), kontaktisik Peeter Änilane 
peeter.anilane@gmail.com, tel 528 6118

MTÜ Mandoliinide Orkester 
Neljapäeval Lutsu külas Jaani talus, 
kontaktisik Jaan Konks, tel 510 2559

Kõhutants
Seltsing Salimah
Algajad ja kesktase: Põlva Kool, Kesk 25 
aulas, K 18.15-19.30, kontaktisik Eda Vol-
kov, tel  5345 9330
Kõhutants edasijõudnutele: Põlva Kool, 
Kesk 25 aulas,  kontaktisik Eda Volkov 

Jooga edasijõudnutele, Kundalini jooga
OÜ Lättekoda
Grupitunnid, osavõtutasu 10 eurot/üksik-
tund, 32 eurot/kuutasu (4x), Põlva Kultuu-
ri- ja Huvikeskuse tantsusaali pikendus, 
Kesk tn 15, T 18.30-20.00, juhendaja Kaja 
Bleive, tel 5615 3222, www.lattekoda.ee 

Tervisevõimlemine Vastse-Kuustes
MTÜ Vastse-Kuuste naisteklubi „Kolma-
päev“ 
Kaks gruppi, Vastse-Kuuste lasteaias Kaa-
ri, E kell 17 ja 18, juhendaja füsioterapeut 
Loore Sõna, kontaktisik Mall, tel 501 3954

Vaata ka  kultuurivaldkonna huvitege-
vus täiskasvanutele 2018/2019 tabelit Põl-
va Teataja septembrikuu numbris. 

Kui mõni Põlva vallas pakutavatest 
huvitegevuse võimalustest on jäänud ka-
hes lehenumbris kajastamata, siis anna 
kindlasti tagasisidet e-posti aadressil eve.
sokk@polva.ee. 

Koondame koos kogu ühinenud valla 
täiskasvanute huvitegevuse info kokku.  

Eve Sokk
kultuurispetsialist

N14 (16) 1.Karoliina Kets Põlva Spordikool
N40 (16)  1.Katrin Arulepp Põlva
M18 (14) 1.Rasmus Kruusa OK Põlva Kob-
ras
N16 (12)  1.Geteli Hanni  Põlva Spordikool
M65 (8)  1.Ago Käis OK Põlva Kobras 
M75 (8) 2.Martin Tõrra OK Põlva Kobras
N60 (2)  2.Aili Laanjõe OK Põlva Kobras
Pidulik lõpetamine toimus Kanepis, pärast II 
Kopra 3-tunnist sügisrogaini.

OK Põlva Kobras tänab teisipäevakute 
43. hooaja toetajaid ja abistajaid:
Maraton Mets OÜ, Põlva Lemeks AS,  
Riigimetsa Majandamise Keskus, 
Värska Vesi AS, Lõuna Pagarid AS, 
Põlva Tarbijate Ühistu, Tere AS, 
Oidermaa Talu Seemnekeskus, 
Värska Sanatoorium AS, Charlot OÜ, 
Põlva Maakonna Spordiliit, 
Põlva Spordikool, Famila OÜ, 
Põlva Agro OÜ, Eesti Kultuurkapital, 
Põlva vald, Kanepi vald, Räpina vald

Nikolai Järveoja
klubi president

Orienteerumisteisipäevakute korraldaja 
Priit Nurmoja.  FOTO OK PÕLVA KOBRAS

Reklaam

Põlva valla hallatavatele asutustele 
ja vallas tegutsevatele mittetulun-
dusühingutele on kuulutamine ja 
reklaam tasuta. 

Ärikuulutused on tasulised ja aval-
datakse, kui lehes on vaba pinda.

Reklaamihinnad
on vallavalitsuse poolt kinnitatud ja 
leitavad valla kodulehelt
http://www.polva.ee/polva-teataja
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SÜNDMUSED NOVEMBRIS

Elanike arv Põlva vallas
seisuga 01.10.2018

mehi 6994
naisi 7156

kokku 14 150 elanikku
Ajavahemikul 

21.09.2018 – 21.10.2018 
sündis Põlva vallas 

3 tüdrukut ja 4 poissi.

MOOSTE KULTUURIMAJAS

N 8. nov. 2018 kell 13.00 Isadepäeva eelne 
KOGUPERE PIRUKAPÄEV 
Vestlusring „Pere teadlik toitumine“
Küpsetame koos köögiviljapiruka
Juhendaja Liilia Raik Võrumaa Kutseharidus-
keskusest
Info ja registreerimine: Maret Aruoja, 516 0656 

T 13. nov. 2018 kell 13.00
Kutsume õpilasi kingikoti kaunistamise õpi-
tuppa. Juhendaja Anne-Ly Piirisild
Info: Maret Aruoja, 516 0656

K 21. nov. 2018 kell 10.00 – 13.00
KOGUPEREPÄEV
Tähistame koos rahvusvahelist lastepäeva 
Õhubatuut, seebimulli show, slacrak õpituba. 
Tasuta. Info: Maret Aruoja, 516 0656

N 22. nov. 2018 kell 16.00
KOOLINOORTE KARNEVAL
Info: Kadi Õunap, 5225 1252

Mooste Kultuurimaja  galeriis
26. – 30. nov. 2018 
Laste loovtööde näitus
Info: Maret Aruoja, 516 0656

VANA-KOIOLA RAHVAMAJAS

13. novembril kell 19 
LAHEDA ROCKIKLUBI
Rockiprofessor Onu Bella mälestusõhtu

22. novembril kell 19.30 
ETENDUS „LUTSU LOOD“
O. Luts „Kalevi kojutulek“ ja „Valimised“
Esitab Vastse-Kuuste näitering
Vaheajal kohvipaus
Pilet 5€

23. novembril kell 20 TANTSUÕHTU
Tantsule kutsuvad SIRJE ja REIN KURG
Õhtut kaunistavad LAHEDAd MUTID
Pilet 10€ 

VASTSE-KUUSTE KULTUURIMAJAS

N 1. novembril Käsitöötuba kell 18.00
Tehtavatest meisterdustest kultuurimaja kodu-
lehelt www.vkk.ee. Osavõtutasu 2 eurot.

R 2. novembril Hingedepäev kell 19.00
Ootame lähedasi süütama küünlaid meie seast  
novembrist 2015 –  november 2018 aastatel 
lahkunud Vastse-Kuuste piirkonna elanike 
mälestuseks. Oodatud on kõik, kes soovivad 
lähedaste mälestuseks süüdata küünla. Külas 
Võnnu Jakobi koguduse õpetaja Urmas Paju.

R 2. novembril kell 19.00
Kinoõhtu: Astrid Lindgreni  RÄÄKIMATA 
LUGU. Kinopilet 4 & 3 eurot. 

N 8. novembril Käsitöötuba kell 18.00
Lähemalt tehtavatest meisterdustest kultuuri-
maja kodulehelt www.vkk.ee. Osavõtutasu 2 
eurot.

L 10. novembril kell 21.00  stiilidisko „Play 
back 80” Peopääse 2 eurot. Korraldaja Karilat-
si Küla Selts

N 15. novembril Käsitöötuba kell 18.00
Meisterduste info kodulehel www.vkk.ee. 
Osavõtutasu 2 eurot

R 16. novembril kell 19.00  
Kinoõhtu: film“ Võta või jäta“. Kinopilet 5 
ja 3 eurot

T 20. novembril kell 13.45
Lastele kino “Muumid ja talvine imedemaa“  
Pääse 2 ja 3 eurot

N 22. november Käsitöötuba kell 17.00
N 29. november Käsitöötuba kell 18.00
Meisterduste info kodulehel www.vkk.ee. 
Osavõtutasu 2 eurot

30. novembril kell 12.00 Eakate pärastlõuna
Osavõtutasu 2 eurot. Info tel 5301 1967

Ürituste, ringide ja  piletite müügi info 
tel 5693 7848 ja kodulehelt www.vkk.ee

99
Hildegard Noormets

Karilatsi küla

94
Luise Haidak
Koorvere küla

93
Lidia Lokk

Mammaste küla
Valve Päkk
Põlva linn

91
Helju Juhkam

Põlva linn
Maimu Jaaska

Tromsi küla

90
Endla-Johanna Inti

Vana-Koiola küla
Hilda Kikas
Kiuma küla

85
Malle Kurusk

Põlva linn
Leontine Saliste

Kärsa küla
Adele Lõiv
Kauksi küla
Arno Kääp

Kiidjärve küla
Meinhard Siilbek

Säkna küla
Helju Kessel

Põlva linn
80

Malle Einmaa
Lahe küla
Else Holts

Mammaste küla
Helju Paatsi

Mammaste küla
Malle Nõgesmäe

Põlva linn
Elmo Uibo
Põlva linn
Hiie Kilp
Põlva linn
Eino Kägo

Naruski küla
Vello Lode

Jaanimõisa küla
75

Väino Paal
Mammaste küla

Mati Kaljas
Rosma küla

Andi Normet
Mustakurmu küla

Jaak Kiudorv
Tilsi küla

Jaak Simso
Vastse-Kuuste alevik

Ülo Sabal
Põlva linn
Ago Pääso
Metste küla

70
Ellen Nemvalts

Põlva linn
Vladimir Zidra

Põlva vald
Mari-Anne Rõõmberg

Vastse-Kuuste alevik
Peeter Kuningas

Põlva linn
Velli Eiche
Põlva linn

Leo Voolaid
Roosi küla

Tiina Kiudorv
Tilsi küla

Novembrikuu juubilarid, kes ei 
soovi äramärkimist ajalehes, 

palume sellest teada anda
 hiljemalt 15. novembriks

tel 799 9499

ÕNNITLEME 
VÄÄRIKAID 
JUUBILARE

PMS 285
CMYK 90 / 48 / 0 / 0

RGB 0 / 115 / 207

PMS 877
CMYK 0 / 0 / 0 / 0

RGB 255 / 255 / 255

PMS 355
CMYK 94 / 0 / 100 / 0

RGB 0 / 155 / 58

PÕLVA KULTUURI- JA HUVIKESKUSES

R 2. nov. kl 19 SÜDAMEST SÜDAMELE. 
Hingedepäeva kontsert. E STuudio noorte-
koor, dirigent Kärolin Orav, Külli Lokko
E STuudio noortekoor, kes traditsiooniliselt 
astub Põlva publiku ette aastalõpukontserdil, 
annab sel aastal kodupublikule lisaks kontserdi, 
kus kõlab imeline hingemuusika. Koor, kes on 
aasta jooksul andnud kontserte kolmes erinevas 
maailmajaos, toob Põlvasse kontsertkava, kus 
kõlab Arvo Pärdi, Pärt Uusbergi, Ēriks Ešen-
valdsi, Eric Whitacre jt. koorilooming. 
Kontsert on TASUTA

E 5.11 kl 19  SKANDAALNE JUHTUM
Komöödia kahes vaatuses. LendTeater 
Kui ühel päeval teeb Valga pangakontori juha-
taja midagi enneolematut, tekitab see linnake-
ses skandaali – kuidas nii võib?! Kui kõik nii 
teeksid – mis siis saaks?! Kui riigiametnikel 
pangajuhataja veenmine ei aita, tuleb neil kasu-
tada äärmuslikumaid meetmeid. Et ise veendu-
da, millega tegemist, tule vaatama – oma silm 
on kuningas! Komöödia kahes vaatuses. 
Pilet 15€ / 12€ müügil www.lendteater.ee, 
Põlva Vallavalitsuse kassas, enne etendust 
kohapeal. 

K 7.11 kl 11  HANS JA GRETE
Viljandi Laste- ja Noorteteater REKY 
Vennad Grimmid olid  muinasjutuvestjad, kelle 
sulest tulnud muinasjutud kaunistavad ja muu-
davad rikkamaks iga lapsepõlve. Hans ja Grete 
on Grimmide tuntumaid muinasjutte, kus isa 
viib kurja võõrasema käsul oma lapsed metsa. 
Lapsed leiavad metsast piparkoogimajakese, 
mis  kuulub nõiamoorile.
Pilet 8 € on müügil enne etendus kohapeal.
Kestus 1 tund. Soovituslik vanus 3-10 eluaas-
tat. 

P 11.11 kl 14  Pühendusega isadele! EESTI 
NOORTE PUHKPILLIORKESTER, Solis-
tid KRISTI RAIAS, SIRELI SALUM
Dirigendid Riivo Jõgi, Tarmo Kivisilla
Isadepäeva kontserdil saab kuulda meeleolukat 
kava, kust äratundmisrõõmu leiab nii suur kui 
väike, nii noor kui vana. Solistidena astuvad 
orkestri ette Põlvast sirgunud noored lauljad 
Kristi Raias ja Sireli Salum.
Kontsert on TASUTA

E 12.11 kl 19  MINEJAD
Tragikomöödia. Vilde teater
„Minejad“ on tragikoomiline jutustus Meestest. 
Ootavatest Meestest ja ootamine on teadupä-
rast igav. Igavus on probleem. Probleemid on 
lahendamiseks. Lahendamine on töö. Töö tuleb 
ära teha ja pärast vinguda ja kurta kui kole ja 
tappev töö on. Sest me oleme Mehed ja Mehed 
peavad mehe eest väljas seisma isegi kui väljas 
halb ilm on.
Pilet 7 € / 5 €  müügil Põlva Vallavalitsuse 
kassas, enne etendust kohapeal. 

P 18.11 kl 17 KLUBI KUUKIIR PUHKE-
ÕHTU. Meeleolumuusikat pakub TOOMAS 
JALAJAS (klahvpill)
Pääse 5€, klubi liikmetele 3€, müügil kohapeal.

K 21.11 kl 19 PAUNVERE POISTE IGAVE-
NE KEVADE. Rakvere Teater
Igavest noorust pole olemas, teab Kiir juba väi-
kese poisina. Selle teadmisega astubki ta iga-
vese armastuse teele. Tootsi huvitavad hoopis 
nurgelisemad väärtused, kuigi ka tema hinges 
heliseb armastus. Tõnisson kannab oma meel-
tes katkematut murekoormat eestlaste pärast, 
Arno igatseb ja ootab, Teele loodab ja unistab.. 
Samal ajal, kui Imelik lihtsalt armastab kõike, 
mis elab, hingab ja seelikut kannab.  
Pilet 15€ / 13€ müügil Piletilevis / Piletimaa-
ilmas / Põlva Vallavalitsuse kassas / enne 
etendust kohapeal

N 22.11 kl 19 ERSO barokkorkester, Peeter 
Sarapuu (fagott). Kontsert sarjast: ERSO 
MUUSIKUTE 100 KONTSERTI EESTILE
Novembris astub ERSO välja oma tavapärasest 
keskkonnast ning annab nädala jooksul eri-
nevate koosseisudega 100 kontserti üle Eesti. 
Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva-aasta lõppu 
planeeritud kontserdireisil esinetakse saalides, 
kuhu orkester ei ole juba pikka aega jõudnud. 
Pilet 10€ / 7€ müügil Piletilevis / Piletimaail-
mas / enne etendust kohapeal.Vaata lisa: erso.
ee

KINO Põlva Kultuuri- ja 
Huvikeskuses
N 1.11  kl 18.00  Animakomöödia
 „MISSIOON „LUMEINIMENE““
 kl 20.00 Draama „MIHKEL“
R 2.11 kl 18.00 Muusikaline biograafia „WHITNEY“
 kl 20.30 Draama “BOHEMIAN RHAPSODY“
P 4.11  kl 16.00 Muusikaline biograafia „WHITNEY“
 Kl 18.30 Draama “BOHEMIAN RHAPSODY“
N 8.11 Kl 18.00 Draama “BOHEMIAN RHAPSODY“
 Kl 20.30 Muusikaline biograafia „WHITNEY“
R 9.11 kl 18.00 Draama „ÕIGUS ÕNNELE“
 Kl 20.00 Põnevik „7 VÕÕRAST „EL ROYALES““
P 11.11   kl 16.00 Draama „ÕIGUS ÕNNELE“
 kl 18.00 Põnevik „7 VÕÕRAST „EL ROYALES““
T 13.11  kl 18.00 Dokumentaal „VIIMANE VÜRST“ 
 kl 19.30 Dokumentaal „TUULTE TAHUTUD MAA“
N 15.11  kl 18.00 Draama „ÕIGUS ÕNNELE“
 kl 20.00 Põnevik „7 VÕÕRAST „EL ROYALES““
R 16.11  kl 18.00 Seiklus, animatsioon „
 MÄNGUASJAPOE SALADUS“
 kl 20.00 Märul, ulmefilm, õudus „VENOM“
P 18.11  kl 16.00 Seiklus, animatsioon 
 „MÄNGUASJAPOE SALADUS“
 kl 18.00 Märul, ulmefilm, õudus „VENOM“
T 20.11 kl 18.00 Seiklus, animatsioon 
 „MÄNGUASJAPOE SALADUS“
 kl 20.00 Märul, ulmefilm, õudus „VENOM“
R 23.11 kl 18.00 Fantaasia „FANTASTILISED ELU 
 KAD: GRINDELWALDI KURITÖÖD“
 kl 20.30 Komöödia, märul, seiklus „JOHNNY  
 ENGLISH ASUB VASTULÖÖGILE“
P 25.11 kl 16.00 Fantaasia „FANTASTILISED ELU 
 KAD: GRINDELWALDI KURITÖÖD“
 kl 18.30 Komöödia, märul, seiklus „JOHNNY  
 ENGLISH ASUB VASTULÖÖGILE“
N 29.11 kl 18.00 Fantaasia „FANTASTILISED ELU 
 KAD: GRINDELWALDI KURITÖÖD“
 kl 20.30 Komöödia, märul, seiklus „JOHNNY  
 ENGLISH ASUB VASTULÖÖGILE“

NB! Kava võib täieneda ja ette tulla muudatusi 
Vaata lisa ja jälgi meie tegemisi kodulehel 

kultuurikeskus.ee 
Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse FB lehel 

Korstnapühkimistööd 

Eesti Kutsekoja litsentsiga 
korstnapühkijalt. 

Ametliku korrasoleku akti 
väljastamine. 

Korstnapühkijal oma redelkaasas.
 

Tel. 5191 6605

K 28.11 kl 19 MOOSTE FOLGIKODA
Daniil Bulayev (viiul), Vidzeme Kamme-
rorkester (Läti),  dirigent Andris Veismanis 
(Läti Rahvusooper) „AASTAAJAD“
14-aastane Läti imelaps, viiuldaja Daniil Bula-
jev sündis 16.aprillil Riias. Juba viie-aastaselt 
esines Daniil koos kammerorkestriga AVE 
SOL’i kontserdisaalis Riias. 7-aastasena  esines 
Venemaal koos Sümfooniaorkestriga. Kahek-
saselt andis oma esimese soolokontserdi. Noor 
viiulivirtuoos on esinenud koos tippkollektii-
videga: Kremerata Baltica, Moskva virtuoosid, 
Sinfonietta Riga, Moskva Riiklik Sümfoonia-
orkester, Läti Rahvuslik Sümfooniaorkester, 
Leedu Rahvuslik Sümfooniaorkester jpt. 
Eestis esineb Daniil esimest korda, esitades 
kontserdil maailma üht armastatuimat heliteost, 
Antonio Vivaldi tsüklit „Aastaajad“. Kontsert 
kuulub LÄTI 100 programmi. 
Pilet 8€ / 5€ Piletilevis / Põlva Vallavalitsuse 
kassas / enne kontserti kohapeal 

R 30.11 kl 22 UNDEGROUNDI LAVAL: 
REDNECK RAMPAGE ja DESERT 
QUEEN
Lõuna-Ameerikas rohkem tuntust kogunud 
kui kodumaal, Räpinast pärit, southern-metalit 
viljelev bänd Redneck Rampage astub esma-
kordselt üles Põlva Kultuurikeskuse lavaaugus. 
Karuste meeste näol on tegemist karismaatilis-
te ja kirglike muusikutega, kes tühja ei lahmi. 
Nö «põranda all» tegutsev bänd on omapärase 
helikeelega, mis igal juhul tähelepanu köidab. 
Lisaks on bändi liikmete näol tegemist osavate 
muusikutega, kes enda instrumenti perfektselt 
valdavad. Kummalisel kombel on ansambel 
hetkel rohkem tuntud Leedus, Brasiilias ja 
Ameerikas, kui Eestis. Redneck Rampage 
videole «Gravity» on YouTubes tehtud üle 257 
000 kliki! Erikülalisena astub kontserdil lavale 
atmosfäärilist riffrokki viljelev Tartu ansambel 
Desert Queen.   
Pilet 8€ müügil enne üritust kohapeal / uksed 
21:00

Vaata ka www.kultuurikeskus.ee

glasaken.ee

Tartu: Turu 30
Avatud: E-R 9-17
turu30@glasaken.ee
tel: 7457 171
mob: 517 9242

Tartu: Anne 44
Avatud: E-R 9-17
tartu@glasaken.ee
tel: 7420 148
mob: 5819 1929

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

KIRIKUTEATED
EELK Põlva Maarja kogu-
dus:

• Maarja kirikus igal püha-
päeval kell 11 püha missa 
(jumalateenistus armulauaga).  
Reedeti kell 18 noorteõhtud 
pastoraadis (Kesk 11, III kor-
rusel), pühapäeviti kell 13 seal-
samas pühapäevakool lastele. 
• Neljapäev, 1. november kell 9 
kõikide pühakute päeva missa 
• Reede, 2. november kell 
Kõikide surnute mälestus-
päev ehk hingedepäeva missa 
• 25. novembril Igavikupüha-
päev, Kuningas Kristuse püha

Jooksev info koguduses toi-
muva kohta leidub Põlva 
Maarja koguduse kodulehel. 
Kirik on kõigile avatud E-R 
9-13 ning P 10-11.

Iga kuu 2. pühapäeval on kiri-
kulistele korraldatud transport 
Vana-Koiolast ja Tilsist.  
Huvilistel võtta ühendust 
Tuuli Võsaga telefonil  
520 2944.

Heimar Lenk
„Marta Raadios” 100,7 MHz

Igal pühapäeval 10.00 

Kordus E ja T  kell 15.00
Maailma muusika pärlid, nostalgia 

ja põnev päevapoliitika!
Helipuldi ja arvuti taga 

Meelis Käo
Naudi muusikat ja mõtle kaasa!


