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Otepää, Nõuni, Puka ja Sangaste ümbruskonna häälekandja

Jõuluvanad lasid talvepealinnas 
liugu ja lustisid talveturul

Ilmub 2 kOrda kuuS!

www.otepaa.ee/ot

31. detsembril 2017  kell 24.00 

Otepää Keskväljakul
aastavahetuse ilutulestik.

17. detsembril toimus Otepää kesk-  
väljakul juba 21. korda talveturg, 
kus kohapeal käisid aastakoosolekut 
pidamas Otepää jõuluvanad. 

Traditsioonilise talveturu avasid Otepää 
vallavolikogu esimees Jaanus Barkala 
ja vallavanem Kaido Tamberg. Osta 
sai talveturul kõike – alates hoidistest 
lõpetades jõulukuuskedega. Tavapära-
selt toimus õnneloos, peaauhinna oli 
välja pannud Lande Grillikoda. Talve-
turu külalistele pakkusid kuuma suppi 
Otepää Naisseltsi liikmed. 

Otepää Naisseltsi esinaise Ene Raud-
sepa andmeil oli turul kauplejaid sellel 
aastal 52, kauplejaid oli üle kogu Eesti. 
Jõulurõõmu pakkusid oma esinemi-
sega Esteetika- ja tantsukooli Otepää 
noored, päeva teadustas krapsakas jõu-
lumemm. „Tänan kõiki müüjaid, esine-
jaid ja talveturu toetajaid, eriline tänu 
jõulumemmele,“ lisas Ene Raudsepp. 

Lõuna paiku algas Otepää keskvälja-
kul suur jõuluvanade kogunemine. Jõu-
luvanad saabusid kohale jalgsi ja igasu-
guste transpordivahenditega. Kohale 
tuli Eesti Posti jõuluvana iseliikuva 

soome kelguga ning Nõuni jõulutaat- 
ja memm olid tulekuks murutraktorile 
hääle sisse saanud. Jõuluvanad saabu-
sid tuletõrjeautoga, kiirabiga, ATV-ga, 
taksoga, ralliautoga ning üks jõuluvana 
toodi isegi politseiga kohale. 

Peajõuluvana juhatas kõik jõuluva-
nad kuuse alla aastakoosolekut läbi 
viima ning kui muusika jõulumemm 
oli akordionile hääle sisse saanud, siis 
läkski koosolek lahti. Koosoleku pro-
tokoll kanti vallakodanikele lauluga 
ette. Laulus leidsid kajastamist kõik 
mööduva aasta plussid ja miinused, 

jõuluvanad tõdesid üksmeelselt, et 
Otepääl ei saa elada ilma spordi, laulu 
ja tantsuta. 

Peajõuluvana ja päkapikk andsid 
koosoleku protokolli üle vallavanem 
Kaido Tambergile sooviga see vallale-
hes ära trükkida. 

„Tänan kõiki jõuluvanasid ja kok-
kutuleku korraldajad ning rahvast, 
kes tulid pühapäeval meid vaatama,“ 
märkis Peajõuluvana. 

Seejärel jagasid jõuluvanad lastele 
kommi ning suundusid talveparki 
Otepää Winterplace lume libisemisvõi-

met kontrollima. Laste rõõmuks selgus, 
et lumi libiseb hästi ning lasti üks pikk 
lustakas liug.  

Talveturu ja jõuluvanade kokku-
tuleku korraldasid Otepää Naisselts, 
Otepää jõuluvanad, Otepää Kultuu-
rikeskus, toetas Otepää vald, Otepää 
Winterplace ja Ugandi Resto, Elsa 
kohvik, Elva Coop, Edgari Trahter. Tal-
vepealinna ametlikuks raadiojaamaks 
on raadio Sky Plus. 

MONIKA OTROKOVA

Aasta saab ümber ja lõpeb detsember. Aeg teha taas 
kokkuvõtteid. Otepää Naisselts tänab kõiki meie sõpru, 
kaasamõtlejaid ja toetajaid.

17. detsembril toimus Otepää Keskväljakul traditsioonili-
ne Talveturg. Sellised turud ja laadad on meie rahvakultuuri 
oluline osa, mis pakuvad kohalikku toitu, käsitööd ja meelelahutust ning  võimalust 
omavahel suhelda. Otepää talvise pühapäeva aitasid eriliseks muuta kokkutulnud 
jõuluvanad ning Tantsu- ja Esteetikakooli Otepää noored esinejad. Päeva sidus ilu-
saks tervikuks päevajuht − jõulumemm Marika Viks. 

Talveturu üks tõmbenumbreid oli õnneloterii, kuhu annetati seekord erakordselt 
palju auhindu. Olge tänatud helded talveturu müüjad, Elsa kohvik, Ugandi Resto,  
Otepää Winterplace, Lande Grillkoda, Tiia Tiideberg. Loodame, et ka kuum supp 
oli maitsev. 

Aitäh meie alalistele koostööpartneritele ja toetajatele: Otepää Kultuurikeskus, 
Otepää vald, Otepää Avatud Noortekeskus, Meelis Kukk. 

Aitäh meie seltsi toredatele liikmetele ja seltsi esinaisele Enele, kes andsid oma 
parima Talveturu õnnestumiseks. 

Täname ka naisi, kes erinevatel põhjustel pole enam meie seltsi liikmed, kuid pea-
vad meid ikka hea sõnaga meeles. Meenutame neid, kes on meie hulgast  lahkunud 
taevastele radadele, süütame küünlad ja soovime head…

Kõigile soovime, et uus aasta oleks helgem, tervis hea ja elu kergem! 

MTÜ Otepää Naisseltsi juhatus

Täname!
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Järgmine Otepää Teataja 
ilmub 11. jaanuaril.

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee O  T  E  P  Ä  Ä

Otepää Teataja on Otepää, Palupera, Puka ja 
Sangaste valla tasuta jagatav infoleht.
Aadress: Lipuväljak 13, Otepää 67405
Telefon: 7664 818, e-kiri: teataja@otepaa.ee
Ajaleht internetis: www.otepaa.ee/ot

Toimetaja: Arvo Saal 
Teostus: MTÜ Meediagrupp Süd-Est 

Trükk: AS Kroonpress

Toimetusel on õigus kirju ja kaastöid nende
selguse huvides toimetada ja lühendada. 
Kaastöid ei retsenseerita ega tagastata.
Toimetus ei vastuta kuulutuste ja reklaamide 
sisu eest.

Otepää Vallavolikogus

14.12.2017
n	 Asutati alates 1. jaanuarist 2018. a Otepää Vallava-

litsuse hallatavad asutused Nõuni Maakultuurimaja ja 

Nõuni Raamatukogu.
n	 Kinnitati Otepää Vallavalitsuse liikmed järgmiselt: 

1.1 vallavalitsuse liige Uuno Laul; 1.2 vallavalitsuse liige 

Kalev Merisalu.
n	 Korraldati Otepää valla ametiasutused Otepää 

Vallavalitsus, Puka Vallavalitsus ja Sangaste Vallavalit-

sus liitmise teel ümber järgmiselt: 1.1 Puka Vallavalit-

suse (registrikood 75002347) ja Sangaste Vallavalitsuse 

(registrikood 75015752) tegevus lõpetatakse 31. det-

sembril 2017. a; 1.2 Otepää valla ametiasutusena jätkab 

alates 1. jaanuarist 2018. a tegevust Otepää Vallavalitsus 

(registrikood 75001566).
n	 Nimetati Otepää valla esindajateks Valgamaa Oma-

valitsuste Liidu üldkoosolekul: 1.1 Jaanus Barkala (asen-

daja Rando Undrus); 1.2 Kaido Tamberg (asendaja Kajar 

Lepik); 1.3 Jaanus Raidal (asendaja Mare Raid).
n	 Kehtestati Otepää Vallavalitsuse struktuur ja tee-

nistuskohtade koosseis ja Otepää Vallavalitsuse teenis-

tuskohtade põhipalga vahemikud.
n	 Kehtestati maamaksumäär. (1) Otepää valla hal-

dusterritooriumil on ühtne maamaksumäär 2,5% maa 

maksustamishinnast aastas, välja arvatud käesoleva 

paragrahvi lõikes 2 sätestatud juhul. (2) Põllumajandus-

saaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loo-

dusliku rohumaa maamaksumäär on 2% maa maksusta-

mishinnast aastas.
n	 Kehtestati Nõuni Raamatukogu põhimäärus.
n	 Kehtestati Nõuni Maakultuurimaja põhimäärus.
n	 Võeti vastu Otepää valla 2017. aasta kolmas lisaee-

larve.
n	 Võeti vastu Sangaste valla 2017. aasta teine lisaee-

larve.
n	 Võeti vastu Puka valla 2017. aasta teine lisaeelarve.

Otepää Vallavalitsuses

04.12.2017
n	 Algatati Otepää vallasiseses linnas asuva Kagumoh-

ni katastriüksuse ja lähiala detailplaneering.
n	 Väljastati Ene Aamerile projekteerimistingimused 

Otepää vallasiseses linnas Piiri tn 10 kinnistul elamu püs-

titamise ehitusprojekti koostamiseks.
n	 Väljastati Andres Kivile projekteerimistingimused 

Lutike külas Luksi kinnistul suvila laiendamise ehituspro-

jekti koostamiseks.
n	 Väljastati Ergo Kungusele ehitusluba Pilkuse külas 

Tiigimäe kinnistul ehitise (üksikelamu) püstitamiseks.
n	 Väljastati Ermo Paisile ehitusluba Otepää vallasise-

ses linnas Kuuse tn 1 kinnistul ehitise (üksikelamu) püsti-

tamiseks.
n	 Väljastati OÜ-le OTEPÄÄ EHITUSGRUPP ehitus-

luba Otepää vallasiseses linnas Kirikla kinnistul ehitise 

(kaugkütte trass) rajamiseks.
n	 Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest kuus 

isikut.
n	 Määrati ühele isikule matusetoetus summas 128 

eurot.
n	 Jäeti rahuldamata üks taotlus korraldatud jäätme-

veoga liitumisest vabastamiseks.
n	 Määrati puudega inimese täiendav toetus ühele 

isikule summas 19,17 eurot.
n	 Määrati ühekordne sotsiaaltoetus seitsmele isikule 

kogusummas 339,2 eurot.
n	 Keelduti kolmele isikule ühekordse sotsiaaltoetuse 

määramisest.
n	 Määrati ühekordne sotsiaaltoetus ühele isikule 

summas 64 eurot.

AMETLIK INFO

Jõulujõud on end järjekordselt aastalõppu 
valitsema seadnud. Päkapikkude paraadid ja 
piparkookide müriaadid sisustavad me päevi 
ja täidavad susse. Hõrk verivorstide aroom ja 
ahjuliha odöör hõljutab keelelisi ja meelelisi 
elamusi ning kutsub jõululauda meeldivatele 
söögi-joogi mitmevõistlustele. Jõuluaeg on see 
aeg, kus aasta tegemiste jõed hakkavad koon-
duma ja suubuma aastalõpu otsatusse merre. 
See kujundlik mererand lõpetab vana ja alustab 
uue aasta ning keerab ajaratta uuele ringile.

Meie kõik keerleme kaasa selles aastaringide 
lõputus spiraalses karusellis, olles ka ise  osa aja 
ja maailma kulust sel üüratul ühisel  kosmose-
reisil oma planeediga Maa.

Jõulud ja aastalõpp on aeg, kus kohtuvad 
pered ja sugulased. Saavad kokku maailma eri 
paikades töötavad ja elavad sugulased, tuttavad 
ja sõbrad. Jõuluaeg on kokkusaamiste ja koon-
dumiste aega, rahu- ja tahavaatamiste aeg. Iga 
inimese hing ja ihu ihkab ses tohutus ellujää-
misrähklemises rahuaega ja sisekaemuste hetki. 
Tagasivaade tehtule ja oldule, omastega koos-
olemine ja jõulutseremooniate aeg on selleks 
seatud. 

Aastalõpu pimedaim ots on tegelikult ka 
tema heledaim ots. Seda just läbi selle, et omad 
ja pered koos olla saavad ning jõuluhingus 
maad ja hingi katab. Et jõuluaeg rahuaeg on, 
pole pelgalt sõnad. Jõulud ongi rahuhetk ja hin-
getõmbe paus selles üle jala galopeerivas maail-
mas ja üleliia kiirustavas elus.

Head Kogukonnad! Ka meie uus vald on oma 
esimesel tagasivaatamise hetkel peale lühi-
kest olemisaega. Meie kõigi soov on leida oma 
rahuaeg ja tasakaal ka uue valla valitsemises. 
Ühtegi suurt laeva ei pööra kohe ja paugupealt, 
aga ikkagi algab selle pöördumine esimestest 
liigutustest rooliruumis. Miski uus ei saa olema 
kiire ja kerge, aga see tuleb pöördumatult. 

Otepää vallas on tarku, lahedaid ja võime-
kaid inimesi piisavalt. Nüüd on aeg anda nende 

Punased valged, punased palged

SÜNNID

Roven Ruusmaa           1. detsembril
Adeele Kopli           1. detsembril
Erik Sikkel           2. detsembril
Lenna Pikkor           7. detsembril

häälele ja teole lihtsalt võimalus ja nii see uus 
vald võimust võtabki. Nii mõnigi asendamatu-
na tunduv saab asenduse ja nii mõnigi värskem 
idee võimaluse. Elu muutubki läbi inimeste ja 
aeg on selle mõõdupuuks. Meil tuleb jagu saada 
mõttemallist, et ,,kui sa ei ole minuga nõus, siis 
oled sa minu vastu“ jne. Igal meist on õigus oma 
vaatenurgale ja meeskonna kohus on leida vaa-
detes ühisosa, et koos edasi minna. Pole olemas 
õiget ega valet arvamust, on vaid oskamatus eri-
nevaga arvestades edasi liikuda. See hädavajalik 
koosotsustamise kunst vajab Otepääl veel  juu-
rutamist ja kinnistamist. Seejärel laskub ka hal-
dusrahu valla peale!

Ehk siis, kallis Kogukond, austust ja ükstei-
sega arvestamist, oskust rõõmu tunda ja -rahu 
teha! Tulgu aastalõpp Teile nii, et oleks millest 
rääkida ja mida mäletada! Olgu Teie jõuluaeg 
rahuretk Teis iseendis ja naabrite/sõprade 
vahel! Särisegu Te vorstid ja vulksugu joogid 
ning võtke neist antud hetkist see parim!

Kauneid ja rahulikke jõule ning meeleolukalt 
värvikat vana -aasta pensile saatmist ning uuega 
esimest kohtamist! See Aeg on Teie aeg ja Teie 
olete selle aja nautijad!

Soovivad süamest Otepää vallavalitsuse ja voli-
kogu nimel: 

volikogu esimees JAANus BARKAlA 
ja vallavanem KAIdO TAMBeRg

Järve-Peetri katastriüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine, 
avalik väljapanek ja avalik arutelu

Otepää Vallavalitsus võttis 18. detsembril 2017.a istungil korraldusega nr 2-4-649 vastu ja suunas avalikule väljapanekule 
Sihva külas asuva Järve-Peetri katastriüksuse detailplaneeringu. 
Planeeritav ala hõlmab Järve-Peetri katastriüksust (katastritunnus 63601:002:0038, maakasutuse sihtotstarve 100% maa-

tulundusmaa, pindala 21 213 m²). Detailplaneeringu eesmärk on katastriüksuse jagamine ning ehitusõiguse määramine 
tekkivatele katastriüksustele. Olemasolev Järve-Peetri katastriüksus jagatakse neljaks uueks krundiks. Moodustatakse 
kolm üksikelamu maa krunti ning üks tee ja tänava maa krunt. Krundile on lubatud ehitada 3 hoonet ehitisealuse pin-
dalaga 400 m2. Hoonestusalad on planeeritud võimalikult suured, ent kõiki olulisi maastikukomponente arvestavad.

Arvestatud on vaadete ning loodusväärtuste säilitamise ning parima võimaliku hoonestusstruktuuri potentsiaaliga. 
Hoonete suurim maapealsete korruste arv on 2, lubatud on ka üks maa-alune korrus. Peahoone lubatud suurim kõrgus 
on 8 meetrit ja abihoonetel 6 meetrit, katusekalle 20-50 kraadi. Hoonete välisviimistluses on lubatud kasutada puitu, kivi, 
klaasi ja krohvi.

Kruntidele positsioon 2 ja 4 on lubatud üldise külamiljöö ja maastikuilmega arvestavate loodusliku ilmega tiikide 
rajamine. Tiigi maksimaalne lubatud veepeegli pindala ühel krundil on 600 m². Hoonestusalana tähistatud ala, mida ei 
hoonestata, on kasutatav õuemaana ja seda on lubatud piirata kuni 1,2 m kõrguse piirdeaia või hekiga. Detailplaneering 
ei sisalda Otepää valla üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut. Detailplaneering on koostatud koostöös 
Keskkonnaameti Lõuna regiooniga ja Päästeameti Lõuna päästekeskusega. Detailplaneeringu koostamisse on kaasatud 
planeeritava alaga piirnevate kinnistute omanikud ja koostööd on tehtud Elektrilevi OÜ-ga. Detailplaneeringu elluviimi-
sega muutub ala kasutusaktiivsus. Lisaks olemasolevatele hoonetele ehitatakse uued pereelamud ning rajatised. 

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 8. - 21. jaanuar 2018. a Otepää Vallavalitsuses ning valla veebilehel www.
otepaa.ee. Avaliku väljapaneku  jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Arvamuse saab 
esitada kirjalikult Otepää Vallavalitsuse aadressil Lipuväljak 13, Otepää, 67405 või e-posti aadressil vald@otepaa.ee kuni 
21. jaanuar 2018. a. Korraldusega on võimalik tutvuda avalikus dokumendiregistris.

Avaliku väljapaneku järgne avalik arutelu toimub 5. veebruaril 2018. a kell 17:00 Otepää Vallavalitsuse nõukojas 
(Lipuväljak 13, II korrus). Info: Enelin Alter, enelin.alter@otepaa.ee, 7664820.

DETAILPLANEERINGUD

n	 Määrati 27 lapsele ja 108 eakale kingipakist koosnev jõulu-

toetus kogusummas 502,20 eurot.
n	 Muudeti Puka Vallavalitsuse 18. oktoobri 2017. a korral-

duse nr 272 „Puka Keskkooli hoolekogu moodustamine“ punkti 

1.8 ja sõnastada see järgmiselt: „1.8 Rando Undrus“.
n	 Määrati sõidupileti alusel 18 õpilase sõidukulu hüvitami-

seks 2017. aasta oktoobrikuu eest õpilaste sõidusoodustused 

kogusummas 307,88 eurot.
n	 Anti Moora R - Jaamad Osaühingule (registrikood 

10878152, asukoht Võru tn 167 postkast 7, Tartu linn) taksoveo-

luba taksoveo korraldamiseks Otepää vallas.
n	 Vabastati Eesti Kultuurkapital Otepää Kultuurikesku-

se teenuste eest tasumisest 4. detsembril 2017. a kell 9:00-17:00 

toimuva koosoleku osas.
n	 Eraldati Puka valla 2017. aasta eelarve reservfondist 

3907,20 eurot järgmiselt: 1.1 tegevusala 01111 volikogu (kululiik 

55) personalikulu 990 eurot; 1.2 tegevusala 04740 üldmajandusli-

kud arendusprojektid (kululiik 550050) juriidiline teenus - Puka 

Keskkooli projekteerimistingimuste ja hankedokumantatsiooni 

koostamine 2917,20 eurot.
n	 Moodustati Otepää linnakeskuse väljaarendamise projek-

titaotluse suhtes ettepanekute tegemiseks vallavalitsuse komis-

jon järgmises koosseisus: 1.1 Enelin Alter (komisjoni esimees); 

1.2 Siim Kalda; 1.3 Mairo Kangro; 1.4 Tuuli Merimaa; Inga 

Tikk. Tunnistati kehtetuks Otepää Vallavalitsuse 27. novembri 

2017. a korraldus nr 2-4-604 “Vallavalitsuse komisjoni moodus-

tamine”.

11.12.2017
n	 Peeti võimalikuks jagada Lossiküla külas asuv Kulla-

mäe katastriüksus (katastritunnus 72402:002:0420) neljaks 

katastriüksuseks ning määrata moodustatavate katastriüksuste 

kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed vastavalt 

moodustatud katastriüksuse plaanidele.
n	 Nõustuti Nõuni külas asuva ca 1,18 ha suuruse maaüksuse 

(piiriettepaneku nr AT0801210073) Eesti Vabariigi omandisse 

jätmisega riigi maareservina vastavalt maareformi seaduse § 31 

lõike 1 punktile 8.
n	 Kooskõlastati Pilkuse külas Vesimäe maaüksusele (katastri-

tunnus 63602:002:0068) kavandatava puurkaevu asukoht.
n	 Anti Sihva külas Uue-Kooli kinnistul asuvale ehitisele 

(mänguväljak) kasutusluba.
n	 Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest kaheksa 

isikut.
n	 Anti 123 Reklaam OÜ-le (registrikood 110160330, asukoht 

Vana-Posti 2-15 Tallinn) luba paigaldada ajavahemikuks 7. det-

sember – 31. detsember 2017. a reklaamplakat suurusega 5,9 m x 

2,9 m Päidla külas asuvale Kolli kinnistule ja määrata reklaami-

maksu suuruseks 164 eurot.
n	 Määrati matusetoetus kolmele isikule kogusummas 384 

eurot.
n	 Määrati sünnitoetuse esimene osa ühele isikule summas 

384 eurot. Määrati sünnitoetuse teine osa kahele isikule kogu-

summas 384 eurot.
n	 Määrati ühekordne sotsiaaltoetus ühele isikule summas 64 

eurot.
n	 Keelduti kahele isikule ühekordse sotsiaaltoetuse määrami-

sest.
n	 Seati hooldus ühe isiku üle. 
n	 Määrati 520 lapsele kingipakist koosnev jõulutoetus kogu-

summas 3276 eurot. Määrati 277 eakale kingipakist koosnev jõu-

lutoetus kogusummas 1385 eurot.
n	 Kinnitati Pühajärve Põhikooli hoolekogu koosseis järgmi-

selt: 1.1 Andrus Eensoo (kooli toetavate organisatsioonide esin-

daja); 1.2 Annabel Eensoo (õpilasesinduse esindaja); 1.3 Peeter 

Kangur (kooli õpetajate esindaja); 1.4 Kristi Mitt (lasteaia laste 

vanemate esindaja); 1.5 Merike Naruski-Peterson (vilistlaste 

esindaja); 1.6 Teet Reedi (kooli õpilaste vanemate esindaja); 1.7 

Taivi Rästas (lasteaia õpetajate esindaja); 1.8 Karin Sallok (kooli 

õpilaste vanemate esindaja); 1.9 Rando Undrus (Otepää Valla-

volikogu esindaja).
n	 Täiendati Otepää Vallavalitsuse 23. oktoobri 2017. a kor-

raldust nr 2-4-523 „Otepää Lasteaia hoolekogu koosseisu kin-

nitamine“ punktiga 1.11 järgmiselt: „1.11 Marika Viks (Otepää 

Vallavolikogu esindaja).“.
n	 Määrati mittetulundusühingule Otepää Kinnaspunkt 

200 euro suurune kultuuriürituse toetus 10. detsembril 2017. a. 

toimuva ürituse Talvine perepäev “Jõuluootus” korraldamiseks.
n	 Vabastati Ene Raudsepp Otepää Kultuurikeskuse teenuste 

eest tasumisest 30. detsembril 2017. a kell 17:00-19:00 toimuva 

ürituse osas.
n	 Otsustati anda Heini Räämetile Otepää medal.

AMETLIK INFO
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Maaelu komisjon pidas esimese istungi

OTEPÄÄ GÜMNAASIUMI
SPORDIHOONE 

lahtiolekuajad pühadeperioodil:

23. detsembril kell 10.00- 15.00,
24., 25. ja 26. detsembril suletud,

27.-30. detsembril avatud tavapärasel ajal.
31. detsembril ja 1. jaanuaril suletud.

Kaldaga, kes varustas meid  energiat taastavate 
auhindadega. 

KAuR NuKKA ja AleKsANdeR AleV, 
Og 11. klassi õpilased

Gümnaasiumi meediaõpilased 
ootavad lahkeid päkapikke

Otepää Gümnaasiumil on hea tava koguneda 
ühiseid advendihommikuid tähistama kooli aulasse. 
Teise advendihommiku sisustas OGTV meeskond, 
kes oli selleks puhuks valmis saanud pea pooletun-
nise filmiversiooni sellest, kuidas jõuluvana kaotsi-
läinud motivatsiooni otsib.

Filmiprojekt sai sel korral suuremad mõõtmed, 
kui tavasaate formaat ette näeb. Kaasatud olid 
lisaks telegrupile ka kooliraadio toimetus, mitmed 
õpetajad ja klassitäis õpilasi. Filmi valmimisel oli 
igal grupiliikmel oma vastutusala. Stsenaristidena 
töötasid Laura Meigas ja Bärbel Moros 10. klassist, 
Kaur Nukka 11.a-st ja abiturient Manana Kokh-
tashvili. Näitlejatena olid kandvates rollides Valter 
Kuld (10. klass), Kaur Nukka (11.a) ja Karl August 
Soonberg (12. klass). Suur osa operaatoritööst ning 
kogu montaaž on tehtud meeskonna noorimal – 7.a 
klassi poisil Kelvin Kivimaal.

Jõulukuu algul üllatas meid kooli ajaleht Otu 
Tungal (esialgse nimega Otu), mis on ennast ilmu-

tanud vahelduva eduga paarkümmend aastat. Vii-
mastel aastatel pole sellel regulaarset ilmumisaega 
olnud. Eelmisel õppeaastal ilmutasid paar ärksamat 
abiturienti ühe digitaalse lehenumbri.

Sellel õppeaastal on 11. klassi noored Pille-Riin 
Merilo toimetajana ja Janno Puurits küljendajana 
võtnud eesmärgiks anda  välja 3 numbrit koolilehe 
digiversiooni.  Järgmisel õppeaastal on plaanis toi-
metuse liikmete arvu suurendada, mis võimaldab 
lehte ka tihedamalt välja anda. 

„Ajaleht annab ülevaate nii praegusest koolie-
lust, aga võtab eesmärgiks hoida järjepidevust ka 
minevikuga. Seetõttu saab ka edaspidistest numbri-
test lugeda  meile olulistest vilistlasest, kes omal ajal 
on selle kooli seinte vahel millegi olulisega silma 
paistnud,“ võtab toimetaja Pille-Riin lühidalt kokku 
üllitise sisu. 

Ilmunud värske lehenumbri paremateks lugu-
deks peavad koolikaaslased portreelugusid endisest 
koolilehe peatoimetajast Ly Aunapust ja praegusest 
vallavolikogu aseesimehest Rando Undrusest ning 
pildilugu õpetajate koolipõlvest.

Meediagrupi 17 hakkajat noort on igati väärt 
jõuluvana lahket külaskäiku. Neil juba ideedest ja 
motivatsioonist puudust ei tule.

OGTV saateid, digilehte kui ka kooliraadio juu-
belisaateid (toimetanud abiturient Helen Hirvesoo) 
saab uurida lähemalt kooli kodulehelt.

MARIKA PAAVO, juhendaja

26. detsembril 

Ilmjärve Jumalailmumise kirikus 
kell 10.00

Jeesuse sündimise püha jumalik liturgia.

EELK Otepää Maarja 
koguduse jumalateenistused 

jõulukuul: 

24. detsember kl 17.00 jõuluõhtu 
jumalateenistus suures kirikus 

25. detsember kl 11.00 esimese jõulu-
püha jumalateenistus talvekirikus 

26. detsember kl 12.00 koguduse 
jõululõuna kirikumõisas 

31. detsember kl 17.00 vana-aasta 
jumalateenistus suures kirikus 
 Lisainfo tel. 5185305.

Sepak takraw meistrivõistlused 
Otepää Gümnaasiumis

5. detsembril toimusid Otepää Gümnaasiumi spor-
dihoones Sepak takraw meistrivõistlused 6.-8. klassi 
poistele ja tüdrukutele ning 12. detsembril  9.- 12. 
klasside noormeestele.

Sepak takraw on Taist pärit spordiala, mis on 
segu jalgpallist ja võrkpallist. Kuna see ala on meie 
õpilaste jaoks olnud küllaltki tundmatu, otsusta-
sime oma praktilise töö raames koolikaaslastele 
midagi uut ja huvitavat õpetada. Mäng toimus kooli 
spordihoone sulgpalliväljakul, 2 mängijat mõlemas 
võistkonnas. 

6.-8. klassi poiste arvestuses võitsid I koha 7. 
klassi õpilased Martti Sarv ja Karl Martin Raid. 
Sama vanuseklassi tüdrukute turniiri võitjaks osu-
tusid Chea Eleanora Sunts ja Meriliis Ilves. 9.- 12. 
klassi õpilasete turniiril osales lausa 7 noormeeste 
võistkonda. Neiud jälgisid noormeeste tegutsemist 
seekord tribüünil. Pingelises finaalmängus tulid 
võitjateks 11.b klassi õpilased Karl Aarne Vihm 
ja Jasper Mannas ning teise kohaga pidid seekord 
leppima Ronek Jäär ja Romet Reino. Tugevat kon-
kurentsi pakkusid eespool nimetatutele 9. klassi 
noormehed Karl Gustav Krüünvald ja Mattias-Ma-
rek Maranik. Kokku osales kahel turniiril 12 võis-
tkonda ehk 24 mängijat.

Eriline tänu kuulub Ugandi Restole eesotsas Siim 

LP. Otepää Invaühingu liikmed, 

aastalõpu kooviibimine toimub

neljapäeval, 28. detsembril 
algusega kell 15.00 Edgari Trahteris. 

Oma osavõtust teada anda
TELEF. 5562 8634, KALEV

Otepää Gümnaasiumi uudised

Otepää vallavolikogu maaelu komisjon kogunes 
8. detsembril vallamajas oma esimesele istungi-
le. Kohal olid kõik komisjoni liikmed: Karl Mõts 
(esimees), Heikki Kadaja (aseesimees), Ivika 
Nõgel, Urmas Mõts, Uuno Laul, Valdeko Värva ja 
Voldemar Tasa.

Peale üksteisega tutvumist – on ju komisjoni 
liikmed ühinenud valla erinevatest piirkondadest, 
esitas komisjoni iga liige oma nägemuse, millega 
peaks vastne komisjon tegelema ja millele oma 
põhitähelepanu suunama.

Nagu komisjoni nimigi juba ütleb on komisjoni 
tegevuse mõte selles, kuidas tagada elu kestlikus 
just maapiirkondades. Tuua esile ja otsida lahen-
dusi maaelu probleemidele vallas ning teha ettepa-
nekuid nii vallavolikogu kui vallavalitsuse suunas. 
Muidugi ei pigistata silma kinni ka Otepää linnaga, 
s.h. aedlinnaga seotud probleemide ees.

Komisjon liikmed tõid juba esimesel istungil 
esile mitmeid teravaid küsimusi erinevatel maaelu 

teemadel. Kõigile oli ühiseks mureks teede ja tran-
spordi küsimused. Näiteks, kuidas toimub teehoiu 
kavade koostamine, millised on lepingutes nõuded 
teede hoolduseks nii suve- kui talveperioodil. 
Samuti maal ettevõtluse säilimise ja koostöö teema, 
interneti leviku jt. infrastruktuuride toimimisega 
seotud küsimused.

Otsustati: 

Maaelu komisjoni põhivaldkond on maamajandu-
se toetamine ning sellega seotud teemade ring nagu 
teed, infrastruktuur (elektri- ja veevarustus, kiire 
internet jm.). Samuti koostöö ettevõtjatega ning 
täiendkoolitus.

Vajalik on tutvuda kõigi liitunud valdade teehoiu 
kavadega ja teha omapoolsed ettepanekuid uue 
teehoiu kava koostamiseks. 

Komisjon teeb ettepaneku tuua valla 2018. a 
eelarves teede hoolduse real eraldi välja linna/
asulate tänavate ning maapiirkonna teede planeeri-

tavad kulud vastavalt kilometraaži proportsioonina.
Lülitada 2018. a eelarvesse ettevõtjate koolitus-

teks ja tunnustusüritusteks 1500 eurot.
Maaelu komisjoni liikmed võtavad kohustuseks 

tutvuda kohalike ettevõtjate probleemidega ning 
kaasata neid komisjoni töösse.

Otsustati komisjoni sisemist töökorda puuduta-
vad küsimused koosolekute aja ja läbiviimise korra 
kohta.

Komisjon on tänulik kõigi ettepanekute ja arva-
muste eest maaelu valdkonnas mis võib saata 
komisjoni esimehele või liikmetele. Kontaktid saa-
daval Otepää valla koduleheküljel või saata valla 
üldaadressile.

Komisjoni protokolliga on võimalik tutvuda 
Otepää valla koduleheküljel, vallavalitsuse doku-
mendiregistris.

uuNO lAul
maaelu komisjoni liige

vallavalitsuse liige 

Riigihalduse minister Jaak Aab kinnitas lasteaedade rekonstrueerimise toetu-
sed. Teiste seas sai hoone energiatõhususe suurendamiseks toetust Otepää Las-
teaed. 169 710,12 eurot saadi Pähklikese maja rekonstrueerimiseks.

Otepää vallavanem Kaido Tamberg sõnas, et hange maja rekonstrueerimiseks 
on plaanis välja kuulutada uuel aastal. „Ehitustöödega tahame pihta hakata suve 
hakul, et suuremad tööd jääksid nii personali kui ka lastevanemate puhkuseae-
ga,“ lisas Kaido Tamberg. 

Kui suvel otsustas riik toetada 42 lasteaeda, siis nüüdseks suurendati meetme 
eelarvet veel 2,6 miljoni võrra ning toetuse saavad kõik taotluse esitanud 52 las-
teaeda summas 14,7 miljonit eurot. Eelarvet suurendati, sest CO² kvoodi müügi-
tulu laekus oodatust rohkem.

Toetus on mõeldud omavalitsustele, et rekonst- rueerida lasteaedu, paranda-
des nende energiatõhusust ja vähendades ülalpidamiskulusid. Projekte hindas 
Keskkonnainvesteeringute Keskus koostöös volitatud energiatõhususe spetsia-
listidega. Toetusraha antakse Eestile laekuvatest CO² kvoodi müügituludest. 

Jaotus KIK kodulehelt
https://www.kik.ee/et/artikkel/kik-toetab-lasteaedade-rekonstrueeri-
mist-enam-kui-12-miljoni-euroga 

Allikas: Rahandusministeerium
MONIKA OTROKOVA

Otepää Lasteaed sai riigilt toetust

Otepää vallavalitsus kingib igale oma valla 0-12 
aastasele lapsele jõuludeks ilusa kommipaki. 
Jõuluvana toimetab need lasteni koolide ja 
lasteaedade jõulupidudel. 

Kodused lapsed, kes eelpool nimetatud jõu-
lupidudel ei osale, saavad kommipakid kätte 
Otepää Vallavalitsusest Lipuväljak 13, II korru-
selt 31. jaanuarini 2018.

Lisainformatsioon: lastekaitsespetsialist Kris-
tin Leht 512 5745

Eakate jõulumesi
Otepää valla 80-aastaste ja vanemate eakate 
jõulumesi ootab eakaid valla sotsiaalteenis-
tuses.

Täiendav info: Kersti Tamm 5199 4123, 
766 4827

Laste jõulupakkidest

Head majaomanikud 
ja ettevõtjad!

Tuletame teile meelde, et vastavalt Otepää 
valla heakorra eeskirjale on kinnistu ja ehitise 
omanik kohustatud oma kinnistu või ehitise 
ja sõidutee vahele jääval kõnniteel tegema li-
bedusetõrjet ning koristama lund. Samuti tuleb 
kõrvaldada jääpurikad, mis võivad ohustada 
jalakäijate elu. 

Omanikel on ka kohustus kärpida põõsaid 
ja puuoksi, mis kasvavad väljaspoole kinnistu 
piire ning takistavad lumekoristustöid.

Otepää Vallavalitsus

Puka Vallavalitsus ja Sangaste Vallavalitsus lõpetavad oma tegevuse ametiasutus-
tena 31. detsembril 2017. Otepää valla ametiasutusena jätkab tegevust alates 1. 
jaanuarist 2018 Otepää Vallavalitsus uue struktuuriga. 

Pukka ja Sangastesse jäävad alles teenuskeskused. Teenuskeskus tuleb ka 
Nõuni piirkonda. Teenuskeskused on avatud jaanuaris endiste vallamajade ruu-
mides tööpäeviti ja seal saab esitada vajalikke avaldusi ja dokumente. Kohapeale 
jäävad ka sotsiaaltöötajad. Täpsem info järgmises Otepää Teatajas. 

Otepäälase kaardist

Otepäälase kaart on valla elanikele mõeldud kaart, millega saab osta pileteid 
piirkonna üritustele ja tarbida teenuseid valla ettevõtjate juures 10-50% soodsa-
malt. Nüüdsest saavad kaarti taotleda kõik ühinenud Otepää valla kodanikud.

Otepäälase sooduskaart loodi 2010. a eesmärgiga pakkuda vallakodanikele 
soodsamat teenust ning tugevdada kogukonna ühtekuuluvustunnet. Kaardi saa-
miseks tuleb täita taotlusvorm ning tuua see või saata Otepää Vallavalitsusse. 
Kaarti saavad taotleda valla elanikud. Kaardi hind on täiskasvanutele 5 eurot, 
lastele kuni 18 aastat ja pensionäridele 3 eurot. Kaart kehtib piiramatu aja.

Lisainfo: https://www.otepaa.ee/otepaalase-kaart 

Otepää vald uuel aastal
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Laupäeval, 9. detsembril andis 
Eesti Rahvatantsu ja Rahva-
muusika Selts Haapsalu Kul-
tuurikeskuses toimunud aasta-
päevakontserdil üle Lokulauad 
valdkonna silmapaistvatele 
tegijatele.

Tunnustust jagati mitmes 
kategoorias, Otepääle tuli 
aasta tantsujuhi ja aasta rahva-
muusikakollektiivi tiitel. 

Aasta tantsujuhton KAIRE 
OJAVEE, Otepää tantsuõpe-
taja, kes viis noorte tantsupeole 
„Mina jään“ kaheksa väga hea 
tasemega tantsurühma. Igas 
rühmaliigis oli vähemalt üks 
tantsurühm, millest neli olid maakonna parimad.

Aasta rahvamuusikakollektiiv on SUGUVÕ-
SAORKESTER PILLIPUU. Hiljuti oma 60. 
aastapäeva tähistanud suguvõsaorkestri “Pilli-
puu” kohta võib öelda, et tegu on rahvamuusika-

Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts tunnustas 
valdkonna silmapaistvaid tegijaid

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee O  T  E  P  Ä  Ä

KultuuriKalender

21. dets. kell 17.30 Keskväljakul Liuvälja avamine. Esinevad 
Tartu Uisukooli 

 lapsed.
   kell 18-18.40 Talve vastuvõtt. Teemapealinnade tervitu-

sed.
   kell 19.00  Otepää Kultuurikeskuses  The Ilves Sisters jõu-

lukontsert Talvevõlumaa. Piletid müügil Piletilevis ja 
Piletimaailmas.

30. dets. kell 20.00  Nõuni kultuurimajas VANA-AASTA 
LÕPUPIDU.  Tantsuks mängib ansambel Bailamos.

  1. jaan. kell 19.00 Otepää Kultuurikeskuses Uueaasta ka-
bareeõhtu "Willkommen, bienvenu, welcome 2018!"
.                                               Kaheosalises uueaasta kabaree-
kavas kõlavad tuntud laulud Ameerikast ja Prantsusmaalt, 
mida esitab Erkki Otsman ning  silmailu pakuvad kenad 
tantsijannad showproduktsiooni firmast Dance Factory.                                                                                 
Uhked kostüümid ja meelelised etteasted uue aasta esi-
mesel õhtul viivad teid edukasse algavasse aastasse!                                                                                                                  
Pilet 12 eurot. Piletid müügil Piletilevis ja kohapeal.

  5. jaan. kell 19.00 Otepää Kultuurikeskuses Carlo Morena 
uusaastakontsert. Carlo Morena on tunnustatud Itaalia 
jazzpianist ja helilooja. Ta on lõpetanud klassikalise klaveri  
ja magistrikraadi jazzklaveri erialal  G. Verdi konservatoo-
riumis Milanos. Ta on elanud-töötanud  mitmetes linna-
des - Bolognas, Sienas, Barcelonas, Madriidis, Lissabonis, 
Berliinis, New Yorgis. Carlo Morena on kõikjal olnud ak-
tiivne muusik, mängides nii kohalike kui rahvusvaheliste 
muusikutega.  30-aastase karjääri jooksul on ta mänginud 
mitmete tuntud muusikutega (Enrico Rava, Paolo Fresu, 
David Liebman, Kenny Wheeler, Kurt Rosenwinkel, Alan 
Skidmore, Jay Clayton, Deborah Brown,  Maria Pia de 
Vito, Antonio Sanchez), salvestanud plaate ning pälvinud 
auhindu oma jazzikompositsioonide eest.     

  Pilet 5 eurot . Piletid müügil kohapeal.
12. jaan. kell 20.00 Otepää Kultuurikeskuses Otepää isetege-

vuskollektiivide uus-aastapidu.
26. jaan. kell 19.00  Otepää Kultuurikeskuses Vanalinna 

Hariduskollegiumi keelpilliorkestri kontsert
 Kavas Heino Elleri, Tõnu Kõrvitsa, Arvo Pärdi, Villem 

Kapi jt muusika. Teoste vahele räägib dirigent Rasmus 
Puur teoste tekkelugusid ning heliloojate taustast.                                                                                                                                        
 Pilet 8/5 eurot.

  3. veebr.  IX Euroopa Saunamaraton Otepääl
15. veebr. kell 19.00 Otepää Kultuurikeskuses Komöödia-teatri 

etendus „Kohe näha, et vanad sõbrad“. Estraadikava ühes 
osas. Osades Pille Pürg ja Anne Paluver. 

 Pilet 13/15 eurot. Piletid müügil Piletilevis ja Otepää 
Turismiinfokeskuses.  

  9. märts kell 13.00 Otepää Kultuurikeskuses Rakvere Teatri 
lasteetendus Päästame ema! 

29. märts kell 19.00 Otepää Kultuurikeskuses Rakvere Teatri 
etendus Astuge edasi! 

 Piletid müügil Piletimaailmas ja Otepää Turismi-infokeskuses.

liikumisega Otepääl, mis on aegade jooksul üles  
kasvatanud kümneid mängijaid ning sidunud 
kokku eri põlvkondade rahvamuusikud. “Pilli-
puu” kätkeb endas mitmeid väiksemaid ja suu-
remaid rahvamuusikaansambleid, nagu näiteks 

Karupojad, Mõmmid, kes paistsid  suvisel noor-
tepeo „Mina jään“ rahvamuusikapeol oma 
mõnusa ja kindla mänguga eriliselt silma.

Allikas: errs.ee

Kui Otepää lasteaia Maru-Mürade rühma koo-
lieelikud kinnistasid oma teadmisi päkapikku-
dest Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi päkapi-
kumaal, siis rühma väikseimad külastasid Tartu 
Mänguasjamuuseumi ja kuulsid seal metsapäka-
pikkude elust. Saadud teadmised võtab kokku 
järgnev viktoriin. 

Pane end proovile ja vaata, kas ka Sina tead 
vastuseid päkapikke puudutavatele küsimustele.

Kas päkapikud on nähtamatud?
Ei, päkapikud ei ole nähtamatud. 

Miks kannavad naispäkapikud punase mütsi 
asemel rohelist?

Kuigi päkapikud toimetavad öösel ja magavad 
päeval, korjatakse metsaande siiski päevavalges 
(muidu ei näe, kust ja mida korjata). Roheli-
ne peakate aitab ohu korral  samblasse varjuda 
(kaabu ühtib sambla värviga). 
Miks ei tasu päkapikule valetada? 

Päkapikule on võimatu valetada - ta oskab 
mõtteid lugeda!
Kas paremini kuulevad, näevad ja haistavad 
päkapikud või inimesed?

Paremini on meeled arenenud päkapikkudel.

Kui head on Sinu teadmised päkapikkudest?

Kes on päkapikuperes koera 
eest?

Koera rolli täidab päka-
pikuperes hiirepoiss või 
-tüdruk.
Kes on päkapikkudele kiira-
biauto eest?

Päkapikkudele on kiirabi-
auto eest jänku.
Kelle palkavad päkapikud 
siis, kui on vaja teha kaeve-
töid?

Kaevetöödega tegeleb 
päkapikumaal mutt.
Kus ja millise kuu ajal päka-
pikud abielluvad?

Päkapikkude abielu sõlmitakse hingepuu all 
täiskuu ajal.
Mille kingib päkapikumees oma naisele abiellu-
mise puhul?

Päkapikunaine saab oma vastselt abikaasalt 
kuldsüdame. 
Mitu last saab päkapikupaar oma elu jooksul?

Iga paar saab ainult kaks last.

Rahulikku jõuluaega!

Otepää lasteaia õppealajuhataja MeRIKe KAse

Foto: MAARJA RAud

Maru-Mürad ootavad õppeprogrammi 
algust.

Paljud on meist lugenud nii ,,Postimehest“, kui ka ,,LE 
Postimehest“ artiklit, milles üks lugupeetud ajakirjanik 
väidab, et Otepää vald kasutab oma kultuurimaja jus-
tkui ilma kasutusloata. Tegelikult see päris nii ikka ei 
ole ega pole ka olnud. Ajakirjaniku info pärineb  mõneti 
valesti tõlgendatud Päästeameti kommentaarist ja ühe 
,,heatahtliku“ kohaliku tegelase allikast.

Tegelikult ei ole keegi meie kasutusluba tühistanud  
ja esimese korruse kasutamine üritusteks  oli ja on igati 
lubatud, ohutu ja korrektne. Ilmselt ajas ajakirjandust 
segadusse see, et hoone II korruse kohta ei ole veel 
kasutusluba, aga seal ka alles käib ehituse lõpetamine 
ning veel ehituses oleva osa jaoks ei saa ega peagi 
kasutusluba olema. Seal kehtib ikka veel ehitusluba.

Suhtleme ka ise intensiivselt ajakirjanikuga ja loo-
dame möödakirjutatud asjad mõistvalt omavahel ära 
klaarida. Ehk avaldub ajalehes ka vastav sellekohane 
selgitus varsti. Niisiis vana hea kohaliku tava kohaselt 
palju müra eimillestki. Pelgalt normitehniline nurise-
mise ja norimise katse, millel  sisulist alust pole. Nii 
et inimesed külastage julgelt kultuurimaja: ei ole see 
kellelegi kuidagi keelatud, ei kuku seal katusest talasid 
pähe ega karga punane kukk turja. Võtkem asju rahuliku 
huumoriga, sest eks ikka otsitakse aeg ajalt kohti, kust 
põnevat lugu luua saaks. Äri on ju äri!

Kaunist ja kasulikku kõigile!

vallavanem KAIdO TAMBeRg

Kultuurimajast ja 
kasutusloast

Uus kohvik

Detsembris avatakse Otepääl uus koh-
vik – Ugandi kohvik, mis on väiksemaks 
sõsaraks juba tuntud Ugandi Restole. 
Uues kohvikus saab kaasa osta kodu-
maiseid tooteid – käsitöösiidreid ja õl-
lesid, mett, hoidiseid ja käsitöötooteid.

 Hubane interjöör on loodud samade 
tegijate poolt, kes kujundasid ka Ugandi 
Resto interjööri. Töö on valminud si-
searhitektibüroo Ako In sisekujundaja-
te Alesja Kovalenko-Lauri ja Mait Lauri 
poolt. 

Kohviku juhataja Liis Kalda ütles, et 
järgmise aasta menüü saab olema 
pühendatud Eesti Vabariik 100. sünni-
päevale. „Kohvikule omaselt pakume 
muidugi kohvi, saiakesi, kooke ja piir-
konna ainukesi Belgia vahvleid. Uuest 
aastat on kavas pakkuma hakata ka 
päevapraadi," rääkis Kalda. „Ootame 
kõiki meile külla!"

Ugandi kohvik asub Otepää vallamaja 
vastas ja avatud on E-N 09 – 21, 
R-L 09 – 22, P 09 – 18.
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10. veebruaril  toimub Otepääl ja selle ümb-
ruses traditsiooniline autospordivõistlus 
Villa Müllerbeck Otepää rahvasprint. 

Üritus toimub Otepää läheduses üldi-
seks liikluseks suletud lumistel ja jäisetel 
kõrvalteedel. Harrastajate võistlusrada 
koosneb kahest kiiruslõigust, mille kogu-
pikkus on 6,2 km.

Marko Koosa, Otepää rahvasprindi 2018 
võistluste juht: „Loodan väga, et võistlusra-
da on täies ulatuses kaetud lume ja jääga 
ning võistlused toimuvad talvistes oludes. 
Otepää autospordi üritused on alati väga 
hinnatud ning talvine võidusõit on saanud 
toredaks traditsiooniks. Villa Müllerbeck 
Otepää rahvasprindile ootame vähemalt 80 
autosportlast. Loodame, et starti on tulemas 
ka teiste riikide võistlejaid. Võistlusradade 
täpsed asukohad avaldame võistlusnädala 
alguses ning seal on olemas info pealtvaata-
jatele. Üritus on pealtvaatajatele tasuta“

Talvine autospordivõistlus Otepääl

Võistlussõitudega alustatakse laupäeval 
10.00. Parimatele pilootidele on auhinda-
deks suured karikad ja vahuveinid. Osa-
lejatele pakume nagu tavaliselt rikkalikku 
auhinnalauda, kus jagub auhindasid kiire-
matele ja kindlasti läheb võistlejate vahel 
jagamisele hinnalisi loosiauhindasid meie 
toetajatelt.

Võistlusele saab registreeruda alates 
15.01.2018 interneti aadressil  http://www.
autosport.ee/rallyreg.

Lisainfot võistluse kohta leiab aadressidelt 
www.facebook.com/rahvasprint

Küsimused ja lisainfo:
Marko Koosa
marko@smaracing.ee
+3725202695

Foto: INdReK AllIK

Veel imelisemaks saame me üheskoos üksteisega koos 
olles jõuluaja muuta. Tore on ju vana tuttavaga üle hulga 
aja kokku saada, rääkida maast ning ilmast, lastest ning 
lastelastest, nooruspõlvest, oma tegemistest... 

Meil Nõunis on selleks üheks toredaks kokkusaami-
seks ikka olnud pensionäride jõulupidu. „Memmetak-
so” toob kaugemalt tulijad ka kohale ning pidu võib 
alata! Kontsert kolmelt põlvkonnalt, laulavad lapsed, 
emmed, vanaemad, tantsu löövad  lapsed, emmed, 
vanaemad. Aga vanaisad? Nemad on publikuks, kes 
tuliselt kaasa plaksutavad. Nende kord on tantsida siis, 
kui lõõtsapill Heino Tartese ning tema pereliikmete käes 
hüüdma hakkab. 

Siirad tänusõnad Roosi vanaemale, kes meile oma 
vahvat hobi, keraamika ja rahvuslik käsitöö, tutvustas. 
Siinjuures võiks kohe öelda, et tema käsitöö sai kingi-
tuseks Nõuni rahva poolt nii Valgamaa Kultuurkapitali 
ekspertgrupi Elutöö preemia laureaat Tõnu Tamm kui 
ka Maakondliku kultuuripreemia Kultuuripärl Kaire 
Ojavee. Meie südamlikud õnnitlused! 

Traditsiooniline on olnud ka jõulupidu lastele. 

Seekord nägid lapsed Lendteatri etendust „Nukit-
samees”. Mõni koht tundus küll pisikesele vaatajale 
natuke hirmutav, aga siis sai emme-issi kaissu pugeda, 
oli turvalisem. Etendus oli hästi vahva. Maiustati tordi, 
puuviljadega... ja siis ta tuligi ... JÕULUMEES. Täitsa 
tänapäevane, ninapidi nutitelefonis. Aga nii nagu las-
telgi, kui on põnevat tegevust, siis pole aegagi telefoni 
jaoks, nii juhtus ka jõuluvanaga. Laste salmid ja laulud 
tõid pärismaailma tagasi.

Aitäh teiel, meie ettevõtjad, kelle toetusega saime 
pidulauad rikkalikumaks. Aitäh Merle väga heade 
suupistete eest! AITÄH TEILE MEIE INIMESED, 
et teiega koos on alati vahva ja tore olla! Südames on 
soe tunne, kui need lapsed, kes kunagi Nõunis käisid ise 
näärivana juures, tulevad  jõuluvana juurde oma laste 
või lastelastega. Olete alati oodatud.

Kaunist jõuluaega teile kõigile, võtke aega oma lähe-
daste ja tuttavate jaoks ning mitte ainult jõuluajal, vaid 
ikka 365 päeva aastas.

MARIKA ja KAleV

Jõuluootuse aeg on imeline aeg!

Alexela avas 6. detsembril Otepääl uuenenud tanklapoe. Lisaks 
tavapärasele bensiinile ja diislikütusele on nüüd olemas ka LPG 
tankur.

Värskelt renoveeritud tanklapood tugineb Alexela tanklakoh-
vikute PAUS kontseptsioonile. Uuenenud tanklapoes on müügil 
isuäratavad praed ja tervislikud eined, supid ning harjumuspä-
rane burger ja hot-dog. Menüüle pakuvad kosutavat täiendust 
kiirelt valmivad kuumad joogid.

Uudisena on Otepää tanklapoes nüüd võimalik ka sõlmida 
kindlustuslepinguid, mida Iizi.net abil vahendame. Lisaks saab 
tanklast osta balloonigaasi.

Kutsume kõiki Valgamaa inimesi külastama meie uut tanklat 
– Alexelas tankides toetad Eesti sporti ja kultuuri, sest Alexela 
on kultuuriministri poolt pärjatud tiitliga „Aasta Kultuurisõber“.

Alexela Oil kuulub Alexela gruppi ning on aus eestimaine 
tanklakett. Ettevõtte 77-st tanklast omab tanklakauplusi 24. 
Vanima eestimaise tanklaketina (aastast 1993) ollakse tööand-
jaks enam kui 150 inimesele üle Eesti. Alexela tanklad kanna-
vad märki „AUS KÜTUS“, mis kinnitab, et Alexela tasub riigile 
kõik maksud, täites nii oma kohustusi Eesti ühiskonna ees.

KAdRI AMBOs
Alexela group OÜ

turundus- ja kommunikatsioonijuht

Alexela avas Otepääl renoveeritud tanklapoe

Linti lõikavad (vasakult): Otepää vallavanem Kaido Tamberg, AS Alexela 
Oil juhatuse esimees Ain Kuusik, AS SA.MeT juhataja Janus Metsa.

Eesti Paraolümpiako-
mitee tunnustas 2017. 
aasta parimaid sport-
lasi. 

Parimateks valiti 
kergejõustiklane 
Marja-Liisa Landar 
(kurtide olümpiamän-
gude pronksmedal kõr-
gushüppes) ja suusa-
taja otepäälane Hans 
Teearu (INAS MM/EM 
2 kuldmedalit 10 km 
klassika ja 1 km vaba-
tehnika sprindis). Mõlemad sportlased pälvisid tiitli 
esimest korda. 

Eesti Paralümpiakomitee presidendi Monika Hau-
kanõmme sõnul oli lõppenud aasta huvitav ja mit-
mepalgeline. 

Vastuvõtt toimus Kalevi spordihallis 11. detsembril. 
 

Tekst ja foto: MAllIKA KOel
eesti Paraolümpiakomitee

Hans Teearu sai aasta 
parimaks parasportlaseks
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Kava võib muutuda, jälgige palun infot!

JAANUAR

01.01.2018 kell 19.00
Otepää Kultuurikeskuses  Uueaasta kabareeõh-
tu “Willkommen, bienvenu, welcome 2018!”
Kaheosalises uueaasta kabareekavas kõlavad tuntud 
laulud Ameerikast ja Prantsusmaalt, mida esitab Erk-
ki Otsman ning  silmailu pakuvad kenad tantsijannad 
showproduktsiooni firmast Dance Factory.    
Piletid müügil Piletilevis ja kohapeal.
Kell 18.00 avatud puhvet. 

05.01.2018 kell 19.00
Otepää Kultuurikeskuses 
Carlo Morena uusaastakontsert.  
Piletid müügil kohapeal.

05.-06.01.2018 
Club Comeback Kahevõistluse MK ametlikud 
peod. Reedel: LED saksofonist HENRI ARUKÜLA; dj 
VAHUR KOLLOM. Laupäeval: JAMES WERTS ja IVO 
LILLE(sax); dj ERLEND AAV & vdj ARNO“ööelu legen-
d“KUKK.
Lisainfo: www.comeback.ee  ja www.facebook.com/
clubcomeback

06.01.2018 
Tehvandi Laskesuusastaadion
Värska Originaal II etapp laskesuusatamises 
Info: www.biathlon.ee

06.- 07.01.2018
Otepääl, Tehvandil  Kahevõistluse MK-
etapp.
Rahvusvahelise Suusaliidu (FIS) kalendrisse kuuluv 
MK-etapp toob talvepealinna kahevõistlejate maail-
ma paremiku eesotsas neljakordse maailmameistri 
Johannes Rydzeki ja maailmakarika üldvõitja Eric 
Frenzeliga.
 Laupäeval toimub Tehvandi staadionil individuaal-
võistlus ja pühapäeval on kavas meeskondlik sprint. 
Esimest korda astuvad kontinentaalkarikasarja raa-
mes võistlustulle ka naiskahevõistlejad, kes osalevad 
mõlemal päeval individuaalvõistlustel.
Otepää MK-piletite müük Piletilevis: goo.gl/nft4op
 www.owc.ee

06.01.2018 kell 18.00
Sangaste loss  “Uue aasta tervituskontsert”
ESINEJA: Estonian Cello Ensemble: Johanna Rand-
vere, Theodor Sink, Johannes Välja, Villu Vihermäe, 
Marius Järvi ja Andreas Lend.
 KAVA: Muusikaline tulevärk kuue noorema põlv-
konna tipptšellisti esituses. Kaks aastat tagasi Corelli 
jõulufestivalil esmakordselt avaliku kontserdi andnud 
ansambel särab sestpeale jätkuvalt meie kontserdi-
lavadel. Hubane õhtu muusikasalongis pakub  meel-
dejäävat elamust kuue tšello vapustavas kõlapildis, 

samuti muhedat juttu ja naudinguid maitsemeeltele.
 Lisainfo: www.corelli.ee

06.01.2018 
Elav muusika Ugandis: ELIS LOIK & MART ABRO
Lisainfot kodulehelt www.ugandiresto.ee ja Face-
book-ist www.facebook/ugandiresto

10.01. - 11.01.2018
Tehvandi Suusastaadion
Eesti MV murdmaasuusatamises 
Info: www.suusaliit.ee

12.01.2018 kell 19:00 - 22:00
Talveöö tõukekelgumatk Pühajärve jääl või lume-
radadel. Kavas matkapiknik (pirukas, taimetee ja 
lõke), loodusjutud, ööhäälte kuulamine jt mängulised 
seiklused. Tõukekelgumatk kestab 2-3 tundi. Selle 
aja jooksul läbime järvejääl või lumel matkaradasid 
6-10km ulatuses.
Lisainfo ja registreerumine kodulehel:
http://www.loodusturism.ee/et/plaanilised-matka-
d/471-talveoo-toukekelgumatk-puhajarve-jaal-voi-lu-
meradadel-12-01-2018

12.01.2018 kell 20.00
Otepää Kultuurikeskuses
Otepää isetegevuskollektiivide uus-aastapidu.

12.01.2018 kell 22.00
Ööklubis Comeback „Comeback WinterLi-
ve 4“ - Taevasse tantsutab ülivõimas SMILERS. Dj-d 
Raigo Brauer & Robert Pihelgas.
Lisainfo: www.comeback.ee  ja www.facebook.com/
clubcomeback

13.01.2018 
Ööklubis Comeback  dj ANDI RAIG
Lisainfo: www.comeback.ee  ja www.facebook.com/
clubcomeback

13.01.2018 
Tehvandi   5. Suusahullude Öömaraton - 
murdmaasuusatamine   30 / 15km

13.01.2018 
Ugandi Resto Elav muusika Ugandis: GERTU 
PABBO
Lisainfot kodulehelt www.ugandiresto.ee ja Face-
book-ist www.facebook/ugandiresto

13.-14.01.2018 
Tehvandi suusastaaadion Eesti noorte- ja juunio-
ride MV murdmaasuusatamises 
Info: www.suusaliit.ee

19.01.2018 
Ööklubis Comeback „Comeback WinterLi-
ve 5“ koos eesti tippartistiga. Dj Vaido Pannel. 
Lisainfo: www.comeback.ee  ja www.facebook.com/
clubcomeback

20.01.2018
Pukas
Meesansambel 60 ja plaadi esitlus

20.01.2018 
Ööklubis Comeback
Bacardi Letipidu - LET'S GET WILD – Talve eri!
Lisainfo: www.comeback.ee  ja www.facebook.com/
clubcomeback

20.01.2018
Ugandi Resto  Elav muusika Ugandis: 
ANELLE TAMM
Lisainfot kodulehelt www.ugandiresto.ee ja Face-
book-ist www.facebook/ugandiresto

21.01.2018
Kuutsemäe Puhkekeskus FIS World Snow Day 
2018 @Kuutsemäe
Lumelaud, freestyle suusatamine
Info: www.kuutsekas.ee

DETSEMBER

21.12.2017

16.00 - 18.00 Laat Tehvandi parklas, Karupesa hotellis 
pakutakse kringlit ja teed.
17.00 -18.00 Ettevõtjate ja talvetehnika paraad Teh-
vandil, paraad suundub Keskväljakule.
Kell 18.00 Otepää Keskväljakul talvepealinna tiitli 
üleandmise tseremoonia. Tervitavad teemapealin-
nad. Tuleleekidega tantsib Tanya Alybina, esineb 
Taavi Peterson. Talveraadio Sky Plus otseeetris. 
Kell 18.28 saabub TALV! Kringel ja tee talve saabu-
mise puhul.
Kell 19.00 Otepää Kultuurikeskuses The Ilves Sisters 
kontsert „Talvevõlumaa”. Piletid müügil Piletilevis ja 
kohapeal. 
Kell 19.00 GMP Clubhotel Pühajärve Restorani ees 
pronksist karuskulptuuri avamine. 

21.12.2017
Puka Keskkooli jõulupidu

22.12.2017 kell 20.30
Pühajärve Spa&Puhkekeskuse pubis Raen Väikene
Info: www.pyhajarve.com

22.12.2017  kell 21.00
Ugandi Resto. Elav muusika Ugandis: Anelle Tamm 
& Mart Abro
Lisainfot kodulehelt www.ugandiresto.ee ja Face-
book-ist www.facebook/ugandiresto

23.12.2017 kell 20.30
Pühajärve Spa&Puhkekeskuse pubis
Ansambel Ampullid

24.12.2017 kell 16.00
Otepää Palevränduri kogudus
IV advent, Jõuluõhtu jumalateenistus.

24.12.2017 kell 17.00
EELK Otepää Maarja kogudus
Jõulujumalateenistus suures kirikus

24.12.2017 kell 18.00
Sangaste Püha Andrease kirik
Neljas advent. Püha Jõuluõhtu jumalateenistus.

25.12.2017 kell 11.00
EELK Otepää Maarja kogudus
Esimese jõulupüha jumalateenistus talvekirikus

25.12.2017 kell 12.00
Sangaste Püha Andrease kogudus
Esimese Jõulupüha teenistus

25.12.2017 kell 16.00
Otepää Palveränduri koguduses
I jõulupüha Koguduse jõulupidu kõigile  – kaetud 
toidulaud.

25.12.2017 kell 20.00
Ugandi Resto.  Elav muusika Ugandis: 
Gertu Pabbo

25.12.2017 kell 22.00
Ööklubis Comeback. Pühademeeleolu hoiab hoog- 
sana SHANON. DJ Raigo Brauer. 
Lisainfo: www.comeback.ee  ja www.facebook.com/
clubcomeback

26.12.2017 kell 10.00
Ilmjärve Jumalailmumise kirikus
Jeesuse sündimise püha jumalik liturgia.
Pärast teenistust kohvilaud Kappremäe seltsimajas.

26.12.2017 kell 12.00
Sangaste Püha Andrease kogudus
Teise Jõulupüha teenistus.

26.12.2017 kell 12.00
EELK Otepää Maarja kogudus
Koguduse jõululõuna kirikumõisas

28.12. - 29.12.2017
Tehvandi suusastaadion
Eesti MV I etapp laskesuusatamises
Info: www.biathlon.ee

29.12.2017 kell 20.30
Pühajärve Spa&Puhkekeskuse pubis
Ansambel Perfekt
Info: www.pyhajarve.com

30.12.2017 kell 20.00
Puka rahvamajas Aastalõpupidu koos Toomas Anniga
Lisainfo: Helgi Pung 527 4812

30.12.2017 kell 20 
VANA-AASTA LÕPUPIDU Nõunis

30.12.2017 kell 20.30
Pühajärve Spa&Puhkekeskuse pubis
Ansambel Privil
Info: www.pyhajarve.com

30.12.2017
Ööklubis Comeback. 
dj ERKKI KUKK
Lisainfo: www.comeback.ee  ja www.facebook.com/
clubcomeback

30.12.2017
Otepää, noorte karikasarja V etapp
Otepää Apteekrimäel
Suusahüpped ja kahevõistlus

31.12.2017 kell 11.00
Otepää Palveränduri kogudus
Vana-aasta jumalateenistus.

31.12.2017 kell 17.00
Otepää Maarja kirikus
Aastalõpu jumalateenistus suures kirikus.

31.12.2017 kell 18.00
Sangaste Püha Andrease kogudus
Vana-aasta õhtu jumalateenistus

31.12.2017 kell 19.00
GMP Pühajärve Restoran       
Aastavahetuspidu “Hollywood”. Uuele aastale aita-
vad vastu minna peakokk Koit Uustalu parimad palad 
köögist. Muusikalised hõrgutised toovad Teieni Ind-
rek Ventmann ja Allan Kasuk duo, kelle hitti „Hispaa-
nia tüdruk“ teavad ju kõik. Pere noorimatele on avatud 
lastenurk, soovi korral korraldame ka lastehoiu! 
 Lisainfo: www.clubhotel.ee

31.12.2017 kell 20.00
Kuutsemäe Puhkekeskus
SUUSATAME UUDE AASTASSE EHK HEAD UUT 
AASTAT KUUTSEMÄE NÕLVADEL JA KUUTSE 
TRAHTERIS!
Kokad katavad buffet-laua maitsvate roogadega ning 
baarmenid segavad maitsvaid kokteile. Muusikalise 
meeleolu ja jalakeerutuse garanteerivad legendaar-
sed plaadikeerutajad, lisaks õhtused vahvad talimän-
gud suusamäel ja traditsiooniline õnnevalamine.
Laste päralt on terve õhtu multikate nurk!
NB! Aastavahetusel suusamägi avatud kuni 00:30, 
buffet õhtusöök algusega 20:00.
Rohkem infot: fun@kuutsemae.ee

31.12.2017 kell 20.00
Villa Müllerbeck  Aastavahetuspidu
Muusikaline elamus: Margit Tali ja Andres Vago
Toidu valmistab Tamur Voore
Lisainfo: Facebook: Villa Müllerbeck

31.12.2017 kell 20.30 
Pühajärve Spa&Puhkekeskuse pubis
Aimar Pihlak

31.12.2017 kell 23.00
Ööklubis Comeback
Võimas aastavahetus Otepääl – Videoshot NY Spe-
cial! Traditsiooniliselt kõige lahedam aastavahetus-
pidu siinpool Emajõge!
Särtsakaid superhitte sõlmib 15-l ekraanil kokku VDJ 
ARNO “ööelu legend“KUKK. Vürtsi lisavad kelmi-
kad ja pöörased GO-GO näitsikud SHATE SHOW-
GRUP-ist.
Lisainfo: www.comeback.ee ja www.facebook.com/
clubcomeback

31.12.2017 kell 23.30 
Puka Keskkooli väliklassi ümbruses Puka kogukonna 
ühine uue aasta vastuvõtmine. Uue aasta tervitami-
ne saluudi, alkoholivaba glögi, piparkookide ja mee-
leoluka muusikaga.
Lisainfo: 513 5961 Anneli Uffert

31.12.2017 kell 24.00
Otepää Keskväljakul Uue-aasta ilutulestik.
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Festival "Retrobest" 29. - 30.06.2018 
otepäälase kaardiga soodsalt!

Otepäälase kaardiga saab osta sooduspiletid suvisele 
muusikafestivalile "Restrobest". Üks kaardiomanik saab osta 2 piletit. 

Soodustus kehtib 31.01.2018.
Pileti tüüp: Kahe päeva pass, hind 25€. Otepäälase sooduspileteid müüb 

ainult Otepää Turismiinfokeskus. KIIRUSTAGE!

Otepäälase kaarti saab taotleda Otepää Vallavalitsusest. 
Lisainfo: https://www.otepaa.ee/otepaalase-kaart 

10.02.2018 kell 11:00 - 15:00
III Pühajärve matkamaraton tõukekelkudel
Tervitused taaskord kõikidele tõukespordi ja matkalii-
kumise harrastajatele!
Start ja finiš Pühajärve supelrannas või Mõisapargis.
Eelregistreerimine: http://www.loodusturism.ee/et/
matkakalender
Lisainfo: Imre Arro, 527 2701, imre@loodusturism.ee

10.02.2018
Teater Pukas

10.02.2018
Ööklubis Comeback       „Comeback WinterLive 8“ 
Saabuva sõbrapäeva puhul tõstab tuju taevani ja 
veel kõrgemale  TANEL PADAR & BAND. Dj Vaido 
Pannel. 
Lisainfot kodulehelt www.comeback.ee ja Face-
book-ist www.facebook/clubcomeback

11.02.2018
Väike-Munamägi
Valgamaa 2018. a meistrivõistlused mäesuusatami-
ne  Info: www.munakas.ee

11.02.2018
Tehvandi staadion
45. TARTU MARATONI Avatud Rada
Info: www.tarturamaraton.ee

14.02.2018 
Ugandi Resto Elav muusika Ugandis: 
MAIA VAHTRAMÄE

15.02.2018 kell 19.00
Otepää Kultuurikeskuses Komöödiateatri etendus 
„Kohe näha, et vanad sõbrad“. Estraadikava ühes 
osas. Osades Pille Pürg ja Anne Paluver. 
Piletid müügil Piletilevis ja Otepää Turismiinfokesku-
ses.

16.02.2018
Ööklubis Comeback      Dj-d Robert Pihelgas & Erkki 
Kukk
Lisainfot kodulehelt www.comeback.ee ja Face-
book-ist www.facebook/clubcomeback

17.02.2018
Ööklubis Comeback      Jägermeister Oranž Lau-
päev. SHANON live.

18.02.2018
45. TARTU MARATON
63 km / 31 km
Lisaks traditsioonilistele Otepää-Elva 63 km ja 
Arula-Elva 31 km distantsidele on igal aastal Tartu 
Maratoni kavas ka Avatud Raja sõit, Teatemaraton 
ning üritused lastele.

23.02.2018
Vabariigi aastapäeva kontsert Pukas

23.02.2018
Ööklubis Comeback      Bacardi Letipidu - LET'S 
GET WILD – Talve eri!

24.02.2018
Ööklubis Comeback      „Comeback WinterLive 10“ 
VÕITMATU VABARIIK ehk 100 Vabaduse varjundit! 
Särtsakat peolusti süstib alati lõbus ansambel 
APELSIN live. DJ ARNO“ööelu legend“KUKK.

14.02.2018 
Ugandi Resto Elav muusika Ugandis: 
MARGIT TALI & ANDRES VAGO

26.02.-04.03.2018 
Tehvandi Spordikeskuses
Noorte- ja juunioride maailmameistrivõistlused 
laskesuusatamises „IBU YJWCH Biathlon 2018 
Otepää“ 
Info: otepaa.biathlon.ee

 VEEBRUAR

02.02.2018
Ööklubis Comeback      dj ROBERT PIHELGAS
Lisainfot kodulehelt www.comeback.ee ja Face-
book-ist www.facebook/clubcomeback

03.02.2018
Väike-Munamägi  Alexela Noorte Alpisari IV-V 
võistlus / Eesti noorte MV 2018
Mäesuusatamine
Info: www.munakas.ee

03.02.2018
Euroopa Saunamaraton 2018
Jälgi infot!

03.02.2018
Ööklubis Comeback         „Comeback WinterLive 7“ 
Laval lustib Eesti elegantseim meesartist ja miljonite 
lemmik KOIT TOOME koos bändiga!. Dj Andi Raig.
Lisainfot kodulehelt www.comeback.ee ja Face-
book-ist www.facebook/clubcomeback

03.02.2018 
Ugandi Resto Elav muusika Ugandis: 
ELIS LOIK & MART ABRO

06.02.2018 kell 19.00
Teater Vanemuine Teatribussiga teatrisse!
Teater Vanemuine kutsub ja transpordib etendusele.
“Minu järel, seltsimees!”
Pilet+transport kokku 15 eurot.
Lisainfo: Anneli Uffert 513 5961

09.02.2018
Ööklubis Comeback    LED saksofonist HENRI 
ARUKÜLA; Dj-d Raigo Brauer ja Robert Pihelgas
Lisainfot kodulehelt www.comeback.ee ja Face-
book-ist www.facebook/clubcomeback

25.01.2018 kell 19 
Eesti Pärimusmuusika Keskuse kontsert 
koostöös Nõuni kultuurimajaga -  ANU TAUL ja 
TARMO NOORMAA

26.01. - 28.01.2018
Kääriku spordikeskus          Üliõpilaste III talimängud
Info: www.easl.ee

26.01.2018 kell 19.00
Otepää Kultuurikeskuses Vanalinna Hariduskol-
legiumi keelpilliorkestri kontsert. Kavas Heino Elleri, 
Tõnu Kõrvitsa, Arvo Pärdi, Villem Kapi jt muusika. 
Teoste vahele räägib dirigent Rasmus Puur teoste tek-
kelugusid ning heliloojate taustast.     

26.01.2018 
Ööklubis Comeback dj ERKKI KUKK
Lisainfo: www.comeback.ee  ja www.facebook.com/
clubcomeback

27.01.2018
Kuutsemäe Slopestyle EMV 2018
Lumelaud, freestyle suusatamine, Eesti meistrivõistlu-
sed
Info: www.kuutsemae.ee

27.01.2018
Elav muusika Ugandis:  INDREK REBANO DUO
Lisainfot kodulehelt www.ugandiresto.ee ja Face-
book-ist www.facebook/ugandiresto

27.01.2018 
Ööklubis Comeback „Comeback WinterLive 
6“ Kargesse talve toob sütitava suvesooja tantsumuu-
sika megatäht 2 QUICK START. VDJ ARNO “ööelu 
legend“KUKK & DJ ROBERT PIHELGAS
Lisainfo: www.comeback.ee  ja www.facebook.com/
clubcomeback

MÄRTS

02.03.2018
Kuutsemäe
Eesti Freestyle Noortesarja III etapp 2018
Lumelaud, freestyle suusatamine
Info: www.suusaliit.ee/et/ll-noortesari

02.03.2018
Ööklubis Comeback       LED saksofonist HENRI 
ARUKÜLA; Dj Erkki Kukk

03.03.2018  kell 19 
Eesti Pärimusmuusika Keskuse kontsert koostöös 
Nõuni kultuurimajaga - CÄTLIN MÄGI 
ja MEISTERJAAN

03.03.2018
Ööklubis Comeback       „Comeback WinterLive 11“: 
SMILERS live. Dj-d Raigo Brauer & Robert Pihelgas.

03.03.2018 
Ugandi Resto Elav muusika Ugandis: 
JANA LIISA JOHANSON & MART ABRO

09.03.2018 kell 13.00
Otepää Kultuurikeskuses
Rakvere Teatri lasteetendus „Päästame ema!“
Piletid müügil Piletimaailmas ja Otepää Turismiinfo-
keskuses.

09.03.2018
Ööklubis Comeback     „Comeback WinterLive 12“: 
TERMINAATOR live. Dj-d Robert Pihelgas & Andi 
Raig.  

10.03.2018 
Naistepäeva pidu Pukas

10.03.2018
Ööklubis Comeback     Bacardi Letipidu - LET'S 
GET WILD – Talve eri!

17.03.2018
Ööklubis Comeback     Klubi sünnipäev – 24 aas-
tat pausideta pidu. MR HAPPYMAN live.

24.03.2018 
Tehvandi suusastaadion 
Swedbank-Hawaii Express noortesari V etapp
Info: www.suusaliit.ee

24.03.2018
Ööklubis Comeback     Talvehooaja lõpetamine. 
Lisainfot kodulehelt www.comeback.ee ja Face-
book-ist www.facebook/clubcomeback

29.03.2018 kell 19.00
Otepää Kultuurikeskuses 
Rakvere Teatri etendus „Astuge edasi!“.  
Piletid müügil Piletimaailmas ja Otepää Turismiin-
fokeskuses.

31.03.2018
Väike-Munamägi Otepää Mängud 2018
Mäesuusatamine
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V eski spordi- ja puhkekeskus asub Otepää 
külje all maalilise Kaarna järve kaldal. 
Veski on armastatud laagripaik läbi 

paljude aastate, taskukohane majutuspaik ning 
mõnus erinevate pidude ja kokkutulekute pida-
mise koht. 

Miks valida just Veski spordi-ja puhkekeskus? 
Meil on majutuskohti kuni 80-le inimesele, 
peoruum kuni 45-le inimesele ning meil on 
aastatepikkune kogemus erinevate kokkutule-
kute, suve- ning talvepäevade ja sünnipäevade 
võõrustamisel. Meie juures on käinud tuhanded 
lapsed kas spordi- või vabaajalaagris. Aitame 
hea meelega teha teie üritusest meeldejääva 
sündmuse! 

Veskis on rohkelt vabaaja veetmise võimalusi. 
Teid ootab 9 korviga discgolfi rada Veski terri-
tooriumil. Meie juures pidutsejatele ning maju-
tujatele on discgolfi mängimine tasuta. Seega, 
kui oled korraldamas õhtust pidu, siis meil on 
väga hea meel kui alustate peoga juba päeval 
mõnusalt ning sportlikult aega veetes. Discgolf 
on jõukohane mäng igaühele! Mõistagi saab 
meil suusatada ja kelgutada kui on piisavalt 

8 T A L V E Ü R I T U S E D

Armastatud Veski spordi- ja puhkekeskus kutsub pidusid pidama 
ning sportlikult aega veetma!

lund ning suvel ujuda ning mitmesuguseid pal-
limänge mängida. Kui juba mängud mängitud 
ning veidi sportigi ehk tehtud, siis loomulikult 
soovitame teil minna nautima saunamõnusid. 
Veski saun on üks tõeliselt ehe ja eriti kuum 
saun ning kui talvised ilmastikuolud on sobi-
likud, siis teeme teie jaoks valmis ka jääaugu 
otse järvejääle. Garanteeritud elamus kõigile. 

Juba mitu aastat teeme head koostööd ka 
Loodusturism OÜ-ga, kellega ühisele pakume 
erineva suunitlusega meeskonnatööpakette 
ning aitame teie meeskonnal või sõpruskonnal 
korraldada endale meeleolukaid ühisüritusi. 

Kui soovid meie juures süüa-juua, siis muidugi 
on ka see võimalik. Küsi ainult, meie teeme ära! 
Või kui Sa soovid ise süüa teha, siis muidugi 
lubame me Sul endal piduroad valmistada. Kõik 
vajalik selleks on olemas. Tule ja veendu ise!
 

Aga kõige parem oleks, kui võtaksid kõikide 
tekkinud küsimuste puhul ühendust otse 
Veski pererahvaga kas siis telefoni teel 
või kirjalikult. Sina ja Sinu sõbrad või kol-
leegid on meie juures alati väga oodatud!  

Veski spordi-ja puhkekeskus
Tel: 52 85159 või 7663588
E-mail: veski@tartusport.ee

Koduleht: www.veskilaager.ee
 

Artikli autor: MARgIT sAAR
sA Tartu sport müügi-ja turundusjuht

Erinevad atraktsioonid võimaldavad ennast proovile panna ja võrrelda talispordi tippudega. 
Laserrelv koos trahviringiga on tore tegevus kogu perele. 
Eriväljapanek on Kelly Sildarust.

Haridusprogrammid on täienenud elamusmatkade ja fotojahiga. 
28. detsembril on Otepää Talispordimuuseumis külas olümpiavõitja Erki Nool.
4. jaanuarist alates on seoses Tehvandil toimuva kahevõistluse MK-ga erinäitust Allar 

Levandist. Calgary OM olümpiapronks on ka ise kohal. 
Sellel olümpiatalvel on võimalus saada kogemus elamusõhtusöögiga meie muuseumis koos 

üllatuskülalistega. Sellekohane info on jooksvalt. 
Muuseum kutsub ka külla tutvuma selle talve suursündmuse Pyeongchang Olümpiamän-

gude Eesti koondise paraadriietusega. See on Montoni olümpiakollektsioon”1918”, mis on 
pühendatud Eesti 100. sünnipäevale. 

Elamus kogu perele!
Ootame külla!

Muuseumi juhataja JANA MAe

Otepää Talispordimuuseum pakub unikaalset 
võimalust heita pilk põnevasse talispordi-
maailma, näha auhindu ja olümpiamedaleid

28. detsembril kell 15 

tuleb Otepää Talispordimuuseu-
misse külla

olümpiavõitja Erki Nool.

Vestlus teemal sport, motivat-
sioon ja elu.

Oodatud on kõik Otepää inime-
sed, noorsportlased ja huvilised.

Info tel. 5016082

9. detsembril toimus Otepää Kultuurimajas Jalgpalli- 
klubi FC Otepää pidulik hooaja lõpetamine, kus ühes-
koos vaadati tagasi möödunud hooajale, tunnustati 
tublimaid mängijaid ja tänati toetajaid. 

Päevajuhtimise võttis enda kanda Urvastest luule-
tajana tuntud Contra, kelle luulekogusse mahuvad ka 
Otepää Jalgpalliklubist tehtud värsid:

“Oi te poisid Otepääl
jalkat mängida on hää
lumel jääl ja muru pääl
togib jalg ja nokib pää
kaitses seisame kui tamm
sest et meil on karu ramm
vastastiimi kaitseliinist
läbi sõidame kui tramm
Otepää Otepää
värav löömata ei jää”
 Autor: Contra

Klubi on teinud tänavu aastaga järjekordse sammu 
edasi, kus eesmärgiga edendada jalgpallialast vaimu 
Otepää vallas ja luua võimalusi noortel sihtimaks Eesti 
koondisesse jõudmist. Osaleti Käärikul spetsialisee-
ritud treenerite käe all treeninglaagris, kus harrastati 
lisaks jalgpallile ka teisi spordialasid, mille võimalused 
Otepääl senini piiratud on. Kasvavas klubis treenib 
kokku 188 last, kellega mängiti 5 erinevas võistkonnas 
Eesti meistrivõistlustel.

Esimest korda klubi ajaloos osalesid silmapaistva-
mad mängijad Otepäält piirkondlikel Jalgpalli Liidu 
talenditreeningutel. Alustasime koostööd Balti Jalg-
pallikooliga, et meie noormängijad saaksid võimaluse 
end proovile panna Euroopa tippklubide noorte vastu.

Hooaja pidulikul lõpetamisel jagas parimatele tun-
nustust 107 korda Eesti koondise eest väljakule jook-
snud Joel Lindpere. Tunnustuse pälvisid noortegrup-
pide aktiivsemaid jalgpallurid Otepäält, Pühajärvelt, 
Rõngust, Savernast, Keenist ja Kuldrest, kelleks olid 
järgnevad: Martin Mõttus, Aleks-Sander Visnapuu, 
Märten Alter, Joonas Sakkis, Robin Mathias Müür, 
Morten Oscar Orussaar, Egert Tiido, Ralf Mae, Art 
Asi, Adem Batakcioglu, Sebastian Ani, Jakob Ani, 
Heliisa Theadora Sunts, Katariina Käis, Eliise Pal-
miste, Romer Marran, Joosep Kaur Reinsalu, Ralf 

Meitsar, Erik Jääger, Romet Aljas, Kevin Aasala, Gert 
Kiivit, Henri Sturm, Tormi Vesse Õispuu, Ott-Saamuel 
Oja, Jan Markus Rattus, Verner Konnula.

Meeskonnale ja naiskonnale jagati eriauhindu silma-
paistvaima tegutsemise eest jalgpalliväljakul. Naiskon-
na tunnustused pälvisid parim mängija Katre Tigasoo, 
parim väravalööja Lisanne Tamm ja parim uustulnuk 
Sixtina Ladva. Meeskonna tunnustused võitsid kasuli-
kuim mängija ja suurim väravalööja Raul Lehismets ja 
parima uustulnuka tiitli Sten Teemant.

Samuti jagati kõikide ürituse osalejate vahel loosi-
auhindu. Õnnesoosinute vahel loositi Eesti koondis-
laste särke, pääsmeid Eesti jalgpalli koondise mängu-
dele, pääsmed Ragnar Klavani koduklubi Liverpooli 
mängule, MM-i jalgpalle, Mart Poomi raamat, “Lõvide 
lugu” raamat.

Tänati kõiki klubi sponsoreid, kes lõppeval aastal 
panustasid klubi noortetöösse kokku üle 15 000 euro 
ning Otepää esindusmeeskonna mängimiseks II liigas 
5000 eurot.

Suur tänu teile: Mapomets, Mapri Ehitus, Eco Oil, 
Ecosauna Project, KML Auto, FriPuit, ELH Palkehitu-
se, UPM-Kymmene Otepää, Finlaid, Evicon, Harmar 
Build, Parmet, Ugandi Resto, LukuCentrum, Hotell 
Karupesa, 

Täname hea koostöö eest: Globalsoccerstore, Kin-
nisvara Kiirabi, Livoone, Maksimum Disainistuudio, 
Valgamaa Spordiliit, Otepää vald.

Tänusõnad Lions klubile, kes annetas Otepää noor-
tele jalgpallijalatseid.

MIhKel TedeR
FC Otepää

Fotod: VeIKO sOO

Contra ja Lindpere lõpetasid FC Otepää hooaega 
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Otepää vallavalitsuse Puka kontor

(endine Puka vallavalitsus),
http://puka.kovtp.ee/

Kooli 6, Puka, 67217, Valgamaa
Tel 766 9410, e-post: vallavalitsus@puka.ee

5. detsembril käisid Puka kooli põhiliselt 3. ja 4. 
klassi lapsed koos õpetajatega Viljandis Võlumaal. 
See asus Bonifatiuse Gildi majas, kuhu sisse astudes 
oleksime justkui sattunud keskaega. Meid tervitas 
üks kauni kleidiga naine. Ta rääkis, et pööningul on 
väga tujukas aadlipreili, kuid meie ehk saame preilit 
rõõmsamaks muuta, kui suhtleme temaga.

Aadlipreili oli tõesti pirtsakas ega tahtnud meid 
alguses üldse vastu võtta. Lõpuks ta siiski ütles: 
“Tere tulemast minu tagasihoidlikku tuppa!” Tegeli-
kult ei olnud tema tuba üldse tagasihoidlik. Seal olid 
väga uhked padjad, ilus tool, ahi jms.

Meil paluti istuda ja aadlipreili hakkas meilt mõis-
tatusi küsima. Päris paljud mõistatused olid mulle 
juba tuttavad. Edasi tegime koos igasuguseid huvi-
tavaid asju. Hiljem küsisin oma klassikaaslastelt, mis 
neile Võlumaal kõige rohkem meeldis.

Eve-Liis ütles, et talle meeldis marjadest, rosi-
natest, mahlast, mulliveest, hobusekabjapulbrist ja 
salapärasest tabletist võlujoogi valmistamine. Veel 
nimetas ta meisterdamist ja mängimist.

Hegertile meeldis, et lisaks Võlumaal pakutud 
toidule sündis süüa ka taldrik, sest see oli kapsale-
hest. Kui mängisime ajas tagasi rändamise mängu, 
pandi talle ja tema sõbrale pähe beebimütsi mee-

nutav peakate, mis osutus rüütlimütsiks. See tegi 
kõigile, ka “rüütlitele” endale, palju nalja. Samuti 
meeldis Hegertile valmistada huulepalsamit, mille 
sisse pandi näiteks mesilasvaha, shea-võid, kakaod, 
apelsinipulbrit.

Gedly pidas kõige toredamaks selja peale joo-
nistamist ja kalendri valmistamist. Väga huvitav oli 
tema arvates heegeldamismäng, kus tuli seista, käest 
kinni, ja anda nöör tiimikaaslaselt tiimikaaslasele 
edasi nii, et keegi samal ajal käest lahti ei laseks.

Keiri ja Meribel rõõmustasid aadlipreiliga koh-
tumise ja selle üle, et saime ise ka aadlipreilid olla. 
Samuti pidasid nad vahvaks muid mänge. Keiri mee-
nutas lisaks kalendri meisterdamist, Meribel aga 
kapsataldriku söömist, võtmehoidja valmistamist ja 
võlujoogi segamist.

Marinel kiitis, et tore oli meisterdada vitraažisar-
nast pilti. Talle meeldis samuti mängida ja teha võlu-
jooki.

Marten aga ütles: “Ei meeldinud mitte midagi!” 
Teda ma hästi ei usu, sest Võlumaal oli väga põnev ja 
kolm tundi möödusid kiiresti.
 

elIN hAINsAlu
Puka Keskkooli 4. klassi õpilane 

Viljandis Võlumaal

Reedel, 15. detsembril kogunesid Kuigatsi omad väi-
kesele jõululõunale kohvikusse, ühiselt sai kaetud 
pidulaud, kust ei puudunud ka eestlastele omased 
verivorstid. 

Meid üllatas ja meeleolu lõi Valve Sprenk oma 
sisukate lauludega. Talle meeldivad riimid ja rütm, 
sõnamängud, murettegevad asjad on ta püüdnud 
riimi panna ja endast välja kirjutada.

Selle aasta suurim tegu oli külakohvik ja kogukon-
naköök, mille remonti ja sisustamist toetas ka Valga-
maa Partnerluskogu Leader meetmetest 2.1 Aktiivne 
kogukond ja 1. Kogukonnateenused.

Aasta sisse mahtusid maarjapäeva päikesetervi-
tus, talgud külaplatsil, jaanipäeva tähistamine ja jaa-
nituli, muinastuledeöö tulede süütamine järve ääres. 

Kuigatsi tegemised Euroopa Muinsuskaitsepäevade maakonna üritus 
toimus sel aastal Kuigatsi mõisas ja pargis, ettekan-
ded olid huvitavad ja kohal olid ka mõisaomanikud.

IVX Sügisturniir vene kabes tõi osalisi kohale üle 
Eesti, esikoht läks Algo Laidveele, naiste arvestu-
ses jättis Elle Luik teise koha Kuigatsisse. 

Kogukonna köögis viisime läbi õdusa õppepäeva, 
kus õppisime köögiviljadest erinevaid toite tegema 
ja ühiselt tegutsesid vanaemad ja lapselapsed.

Viisteist aastat on majas jälle tantsitud ja selle 
aasta mõisastiilis lõpupidu tuleb 29. detsembril, kus 
muusikat teevad Onupojad Jaanus ja Andres Põld-
sepp.

Soovime kõigile kaunist jõuluaega, mõnusat aas-
tavahetust ja tegusat uut aastat!

ÕNNe PAIMRe

Jõuluvana!
Jõuluvana kulla pai,
Kingi mulle suhkrusai.
Mina olen pisi, pisi,
Ära minult salmi küsi!

Ootame vallamajja kõiki 
koduseid lapsi ja eakaid 
alates 80. eluaastast, et 
neil jõuluks suud magusaks 
teha!



21. detsember  201710

Johannese evangeelium 1:3-4 
3 Kõik on tekkinud tema läbi
ja ilma temata ei ole tekkinud midagi.
mis on tekkinud
4 tema kaudu, oli elu,
ja elu oli inimeste valgus.
5 Ja valgus paistab pimeduses,
ja pimedus ei ole seda omaks võtnud.

Hea vallaelanik … kallite pühade tulles loeme 
Jõuluevangeeliumist, et „pimedus ei ole valgust 
omaks võtnud“. Kurb lugu. Füüsikaseaduse 
kohaselt seal, kuhu levib valgus ei saa enam 
pimedust olla. Usumaailmas on asjad pisut 
teisiti – inimesele endale antakse meelevald 
otsustada, kumma ta omaks võtab – valguse siis 
või pimeduse? Jõulusündmus aga annab meile 
võimaluse – käia ja olla nagu valguse lapsed. 
Kas seda kasutame, on iseasi. Aga Looja ei taha 
inimest vägisi sundida. Isegi valguse omaksvõtt 
saab olla ainult vabatahtlik…

Iga päevaga üha enam tuleb jõuluvalgust 
meie juurde. Advendist kuni kolmekuningani 
kasvab see üha … jõulutuled, vanikud ja pärjad, 
ootusetuled koduakendel. Sõites mööda neist 
valgustatud aknaist, kus mõnel puhul isegi mitu 
advendikolmnurka säravad ja hiilgavad mõtlen 
vahest, et kas nende akende taga elavad ini-
mesed ikka teavad, keda või mida nad just 
ootavad? Küllap pisut siiski, sest muidu nad 
ju ei teeks seda. Et läidavad ootusetuled, mis 
Pühal Õhtul mitmekordistuvad küünalde säras 
ja ootusevalgus kandub üle kingisaajate laste sil-
madesse. On vanadki veidi teistmoodi, kui tava-
lisel ajal. Valgus aga levib ja kasvab … muudab 
pimeda maakalmistu tulede mereks ja särab 
jõuluküünaldes ning kirikuliste silmades-süda-
metes. Sütitab tõelise jõuluvalguse evangeeliu-
mi sõnades: „…et teile on täna sündinud Taaveti 
linnas Päästja, kes on Issand Kristus…„ Ja kiriku 
kohal hõljuvad nähtamatud „inglid ning taeva 
sõjavägede hulgad…“ olgu siis sulailma tume-
sinises sünkuses, karge tähistaeva kirkuses või 
kuidas iganes, kõlab Püha Öö laul ning altari 
kohale kirjutatud tartumurdeline „Au Jumalale 
korgen“ toob meiega koos pühasse paika meie 
esivanemad, kes ammuilma mullas magavad, 

Pimedus ei ole valgust omaks võtnud

needsamad selle kauni murdekeele kõnelejad, 
kes rõõmustavad ühes meiega… Kodus aga – 
„pannil jõuluvorstid särisevad ju, kodus ootvad 
kingitused, ootab jõulupuu…“ Sõida siis saani-
kene, ruttu koju kirikust ja inimene, võta kaasa 
selle imelise õhtu erilist valgust. Ja kodus kuuse 
juures tunned, et omaste ja lähedaste hinged on 
sinuga koos pühast Jõuluõhtust osa saamas… 
Jõuluöö on imede öö…

Aastaid tagasi, kui maadlesin oma ajaloo-
teaduskonna teemadega ja iga vaba hetk läks 
sinna, jäin peale teiste pereliikmete puhkama 
minekut  jõulupuu juurde küünlaid valvama. 
Kas tuli tukk peale või mida iganes … igata-
hes ühel hetkel istus kuuse ümber toolidel mitu 
räbalat ja kurnatud olemisega rindemeest, kellel 
käsi sidemeis, kelle kõrged põsesarnad tun-
nistasid nälga ja lõputut väsimust. Aga nende 
silmad olid rõõmsad nagu lastel… ja kuulsin 
midagi taolist nagu… entschuldigung, Kamerad. 
Wir kamen nur für einen Moment. Bald lass uns 
wieder gehen…(Vabanda, sõber, me tulime ainult 
hetkeks ja kohe ka läheme) ja kui nad oma kül-
munud kurkudest olid „Stille Nacht“ (Püha öö) 
laulnud, oli kogu lummus kadunud ja kuuse all 
ega ümber polnud enam kedagi. Ainult kustu-
vad küünlad vilkusid veel. 

Paha lugu, ütleks pritsimees – tuleb olla 
hoolsam ja mitte põlevate küünalde juurde 
magama jääda! Halvasti, ütleks psühholoog… 
tuleb endale puhkust anda, ei tohi teemadesse 
nii sügavuti minna… Perearst riidleks samuti 
ülepingutuse ja tervisest mitte hoolimise pärast. 
Ja küllap veel mõnegi eriala spetsialist vaataks 
pika pilguga ja küsiks – kas selliseid asju tihti 
ette tuleb? „Poliitkorrektne“ pahandaks, et 
miks minu nägemusse ei ilmunud liitlassõdurid 
ja „Tipperary“´t  või „Katjušat“ ei laulnud?

Ei tule… pole varem ega hiljem olnud ega 
ette tulnud. Ja ilmusid ilmselt need, kellele 
jõuluöö seekord kõige külmem ja üksildasem 
omas jäises sängis oli. Aga tundmatuks jäävad 
nemad, keda jõuluöine ulm või unenägu sadade 
kilomeetrite ja aastakümnete tagant lubas 
hetkeks sisse astuda. Et minna taas. Maamul-
da, vaimuvalda, mälestuste radadele. Kusagil 
kaugel aga hääbuvad samuti küünlatuled kal-

muaial, kus nende kõrvale, kes rahus seal oma 
pikast päevatööst hingavad, olid süüdatud ka 
tulukesed nende mälestuseks, kes kord olid 
sunnitud teele minema ega tulnud kunagi koju 
tagasi… Nii, nagu teistelgi pööriöödel ja -päe-
vadel, mõtleme ka jõuluõhtul omaenesegi lähe-
daste peale, kes nendes taredes, kus meie nüüd 
elame, niisamuti rõõmustasid ja kurvastasid, 
oma igapäevast elu elasid ja kalleid pühi pidasid. 
Jõulud on selleks imeline aeg. Rõõmustada ja 
hetkeks ka mõtlik olla. Mõtlik ja tänulik. 

Üheltpoolt juhatab meid jõulupühadesse 
kohati pealetükkivaks muutuv reklaam – kuidas 
ja millega varustatuna peaksime neid kalleid ja 
kauneid pühi vastu võtma. Teisalt jällegi – pessi-
mistide kaeblemine, kes ühelgi aastal jõulurõõ-
mu väidetavalt ei leidvat ja seda ka kogu ilmale 
kindlasti kuulutama peavad. Esimestele ütleks 
– võtke veidi tasemalt ja alustage hiljem. Teis-
telt küsin – aga kas oled ikka hoolega otsinud? 
Või kui ise ei leia, katsu siis teistele seda pisutki 
pakkuda. Ja äkki saab jagatud rõõmust kahe-
kordne rõõm? Proovima ju peaks?  Nii, nagu 
esimesest advendiküünla leegist kasvab jõulu-
valguse ja tulede sära suurenedes mitmekord-
ne kirkus, millest jätkub kõigeks pühade ajaks 
ja mis vana-aasta ärasaatmisel taas  paisub ja 
lõkendama lööb küünaldes ja ilutulestikes, mee-
nutades – Kristus, meie Päästja ja hinge sõber 
on sündinud ja tahab meie juurde jääda, täis 
armu ja tõtt. Mis tekkinud  tema kaudu, on elu, 
ja elu on inimeste valgus. Võta seda valgust siis 
enesega kaasa neist pühadest päevadest, võta 
sedavõrd, et jätkuks kogu pikaks aastaks. Ja usu 
mind – ei jää jõulurõõm ega -õnnistus sinulgi 
leidmata … kuigi mõnda asja tuleb mõnikord 
otsida kauem ja hoolikamalt, kui esiti arvame….

Jõuluöö täis saladust öö,
Sa viid kõik ju õnnele
Taeva laulud kuulutavad,
Lumehelbed kõnelevad
Täna taevas suudleb maad…..
Jõulurõõmu ja rahu Sulle ja Sinu kodule

soovib eelK sangaste ja laatre 
koguduste õpetaja IVO PIll

Jumalateenistused EELK 
EELK Sangaste kirikus

24. detsember Neljas advent. 
 Püha Jõuluõhtu jumalateenistus kell 18.00
25. detsember Esimene Jõulupüha   kell 12.00
26. detsember Teine Jõulupüha      kell 12.00
31. detsember Vana-aasta õhtu jumalateenistus  
        kell 18.00
  7. jaanuar Kolmekuningapäeva 
 jumalateenistus       kell 12.00

Otepää vallavalitsuse Sangaste kontor
(endine Sangaste vallavalitsus)
www.sangaste.ee 
Valga mnt 7, Sangaste alevik 67013
Telefon: 766 8040 
E-post: sangaste@sangastevv.ee

O  T  E  P  Ä  Ä  /  S  A  N  G  A  S  T  E

Rahu, rõõmu ja ootusärevust jõuludeks!
Rahu, rõõmu ja ootusärevust jõuludeks!
Rahu, rõõmu ja ootusärevust jõuludeks!
Rahu, rõõmu ja ootusärevust jõuludeks!

Head käiguvahetust 
uueks aastaks! 

Tel 765 5824

Viitele õppisid: 

Hermeliine Kaart, Emma Lota Kängsepp, Getter -Keili Laa-
neväli, Elina Liivamägi, Grete Lisette Randmäe, Mari Zim-
brot, Edvard Varjun (1. klass); Heili Kann, Robin Kõiv, Tiä-
re-Terle Teder (2. klass); Karoli Kõrkjas, Martin Oja (3. klass).

Neljadele ja viitele õppisid: 

Brigita Brett, Deivid Gubal, Merily Joosep, Aleksander 
Kiho, Martin Org (1. klass); Kadri Liive, Kaspar Liive, Getter 
Mandli, Kätriin Puksov, Mikk Raidsalu, Gerty Toomsalu (2. 
klass); Ander Einling, Raimond Ilves, Kenneth- Ken Koppel, 
Jaanika Liivamägi, Aleksandra Zimbrot, Stenar Väikene (3. 
klass); Barbara Brett, Karl Oskar Kängsepp, Kerlin Poola, 
Reinhold Toomsalu, Hugo Väärmaa (4. klass); Joosep Hinn, 
Kermo Juhkov, Annaliisa Kompus, Laur Mait Lehepuu, 
Kristofer Oja, Marko Oja, Laura Papagoi, Sädeli Sarv, Lauri 
Tamm (5. klass); Kerle Juhkov, Erik Jääger, Signe Kuus, 
Renar Lepik, Melina Luik, Henri Tamm, Gaidy Toomsalu, 
Gairy Toomsalu (6. klass); Marleen Saar, Catharina Undrus, 
Reiko Vaher (7. klass); Geelika Elvet, Larina Pikulova (8. 
klass); Ralf Brait Lehepuu, Anette Luik, Anton Otrokov, 
Anabel-Liisbet Õim (9. klass).

Keeni Põhikooli juhtkond

Keeni Põhikool kiidab 
I trimestri tublimaid

Teade 

Sangaste Seltsimajas toimub TASUTA 
laste, noorte ja täiskasvanute riiete jagamine 

8. - 12. jaanuar 2018 a. 
Maja on avatud E-N kell 8-16, R 8-12. 

Kõik huvilised on oodatud.  

TÄHELEPANU, 
REISIHUVILISED!

Kutsume teid oma toreda reisiselts-
konnaga võtma ette 4-päevane retk 

VALGEVENESSE. 

Reis toimub 26.-29. juulil 2018 
ja maksab koos viisaga 285 eurot 

(vajalik passi olemasolu).

Programmis on pealinn Minsk, 
Dudutki vabaõhumuuseum, folkloo-

riõhtu mesindustalus, Mir`i ja Nevizhi 
kindluslossid ja palju muud põnevat.

Sellel maal kohtuvad ida ja lääs, 
tegutsevad koos katoliiklus ja õigeusk. 

Ja kindlasti ei näe me venelikku 
linnapilti, vaid hoopistükkis uhkeid 

promenaade
ja põnevaid muuseume. 

Ka ostuhuvilistele ja toidugurmaani-
dele on see parim paik!

Kui sul on huvi selle reisiga 
ühineda, võta ühendust:

Marika Paavo (55684893, 
marika.paavo@mail.ee) 

ja saad täpsema reisiplaani.

IX Euroopa Saunamaraton 
Otepääl

toimub 3.02.2018 algusega kell 12 

Kääriku Spordikeskuses.

Head saunaomanikud, palun teatage 
enda valmisolekust saunamaratonil 
osaleda hiljemalt 18. detsember. Iga 
saunaomanik saab osalemistoetuse.

Sirje Ginter: sirje.ginter@otepaa.ee, 
509 7795

Otepää restoranid said kõrge koha
Restoranijuht White Guide tegi novembri lõpul 30 Eesti parimat restorani. Nende seast leiame GMP Club-
hoteli Pühajärve Restorani ja Tammuri talurestorani.

GMP Clubhoteli Pühajärve Restoran troonib 26. kohal ja on saanud „Very fine leveli“ märke, Tammuri 
talurestoran on 28. kohal ja on „Fine leveli“ nimekirjas.

Allikad: Rudi, H. White Guide: Eesti restoran napsas lätlaste eest Baltimaade parima tiitli. 30.11.2017 Posti-
mees https://www.postimees.ee/4328363/white-guide-eesti-restoran-napsas-latlaste-
eest-baltimaade-parima-tiitli  
White Guide Nordic koduleht http://whiteguide-nordic.com/estonia
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Teatame sügava kurbusega, et lahkus meie 
kallis ema, vanaema ja ämm

MAIRE ROOTSMA
10.07.1942  - 07.12.2017

Leinavad pojad peredega

LAINE VUTT 
11.10.1930 – 15.12.2017

Mälestame endist kolleegi ja 
siiras kaastunne lähedastele

MAIRE ROOTSMA 
surma puhul.

SA Otepää Tervisekeskuse 
kollektiiv

Avaldame kaastunnet lastele 
peredega

MAIRE ROOTSMA

surma puhul.

Vaike, Alli

Sügav kaastunne Leonidile kalli 

VENNA 

kaotuse puhul.

KÜ Kannistiku 4 elanikud

KU U LU T U S E D

Üks mälestus helge ja puhas
üks mälestus emast me jaoks...

RUTH TARI
13.07.1928 - 15.12.2007

Tänutundes Krista ja Villu 
peredega

Tuul vaikselt koduõue puudes nutab, 
saates igavikku Sind.

Siiras kaastunne Arvedi, 
Valduri ja Martini peredele kalli 

ema, ämma ja vanaema

MAIRE ROOTSMA
kaotuse puhul.

Mälestab perek. Drenkhan

Ema − olid see, keda ikka oodati,
kelle juures oli nii soe...

Sügavaim kaastunne Ernale, 
Martinile, Valdurile ja Arvedile 

peredega armsa õe ja ema

MAIRE ROOTSMA
kaotuse puhul.

Niina ja Sass perega

- ostame metsamaterjali, kasvavat 
        metsa ja metsakinnistuid,
- erametsade haldamine ja järelvalve,
- metsanduslikud konsultatsioonid.

Valgamaa, Otepää vald, Pühajärve küla
 tel. +3725050375, 

magnar@mapomets.ee

Mapomets OÜ

Südamlik kaastunne Martinile,
Valdurile ja Arvedile peredega
kalli ema, vanaema ja ämma

MAIRE ROOTSMA
kaotuse puhul.

Gunnar ja Vaike

Jääd igavesti meie 
mälestustesse, 

lahke ja päikeseline naabrinaine 

MAIRE ROOTSMA
Siiras kaastunne poegade 

peredele.
Perekonnad Kruus ja Paavo 

Mälestame kauaaegset 
naabriprouat

ELLEN KASEMETSA

Südamlik kaastunne lähedastele.

Munamäe 14 Otepää majarahvas

Mälestame kauaaegset head 
naabrit

MAIRE ROOTSMA

Perekond Raak, Peterson, 
Liivamägi, Rääts

Mälestame alati rõõmsameelset 
ja toredat kaaslast

MAIRE ROOTSAMAD
Südamlik kaastunne kõikidele 

lähedastele.
Otepää Pensionäride Ühendus 

ja ans. Laulurõõm

ÜLDEHITUS – 
REMONTTÖÖD
OMANIKU JÄRELVALVE

ehitusest@gmail.com
www.ehitusest.eu

EhitusEST OÜ
506 7848 

ELLEN KASEMETS 
14.07.1931 - 05.12.2017

MAIRE ROOTSMA 
10.07.1942 - 07.12.2017

HELJU ORAV 
21.08.1927 - 09.12.2017

UUNO AAVOLA 
24.11.1930 - 30.11.2017

KAAREL TRUUPÕLD 
02.02.1945 - 03.12.2017

EHA JAKSI 
16.10.1948 - 4.12.2017

ROBERT VAIN 
7.05.1927 - 19.11.2017

HELMUT LILLIPUU 
16.03.1954 - 20.11 2017

In MEMORIAM 

Vaike ja Uno Aavola

Käesoleval aastal lahkusid 
meie hulgast lühikese aja-
vahemiku järel legendaar-
sed suusatreenerid Vaike 
ja Uno Aavola.

1973. aastast tulid nad 
tööle vastloodud Tallin-
na Spordiinternaatkooli 
Otepää filiaali suusatree-
neritena. Esialgsed aastad olid rasked, kuna oli probleeme kooli 
komplekteerimise ja varustusega. Suuresti tänu Uno sidemetele 
ja otsusekindlusele sai lahendatud spordiinventari hankimine. 
Tuntud olid ka Uno poolt kokkukeedetud tõrvamäärded.

Uno oli aastaid kooli vanemtreener ja Eesti noortekoondiste 
vastutav treener. Oli aastaid, kus noortekoondis koosneski prak-
tiliselt vaid Uno ja Vaike õpilastest.

Koos moodustasid nad hästi toimiva tiimi, kus Uno oli nõudli-
kum ja karmim pool ja Vaike oli rohkem psühholoogi eest. Nende 
õpilastest tuntuim on olümpia ja MM-i medaliomanik Jaak Mae, 
NSVL aegadest medaliomanikud Innar Prual ja Üllar Kivi. Üleliidu-
liste spordiühingute meistrivõistluste paljudest medaliomanikest 
on  otepäälastele tuntud Mati Orm ja Paul Vaard. Tema õpilaste 
hulka kuulus ka Tehvandi spordikeskuse kauaaegne juhataja Alar 
Arukuusk. 

Uno Aavolale omistati 1978. aastal teenelise treeneri aunimetus. 
Uno suureks hobiks oli kalapüük ja kalaroogade valmistamine.

Vaike ja Uno Aavola elutööd jäävad meenutama endised kolleegid 
Tallinna Spordiinternaatkooli Otepää filiaalist.

Detsember 2017

Kas kuuled, kuis nutab Su kodu
Su puudutust leinates sääl?

Talle kaaslaseks vihmade sadu,
kus piiskadel pisara hääl.

Südamlik kaastunne Martinile, 
Valdurile ja Arvetile peredega kalli 

ema, ämma ja vanaema

MAIRE ROOTSMA
kaotuse puhul.

Kaima lastega

Üks tee on lõpuni käidud,
üks süda on vaikinud.

ERNST SAAREMETS
30.06.1934- 15.12.2017

Avaldame kaastunnet 
perekonnale.

Endised töökaaslased Otepää 
Piimaühistust

Mõni hetk on elus valusam kui teine,
mõni hetk on kohe väga, väga valus...

  (J.Tätte)

Südamlik kaastunne Astridi ja 
Ainari peredele kalli õe ja tädi 

ÜLLE KIKKATALO
kaotuse puhul.

Ain ja Tiiu

Kustub hauakivi alla
lootus, usk ja armastus.

Elavatele jääb hoida
inimese mälestus.

Südamlik kaastunne Avole 
perega kalli

HELJU ORAVA
kaotuse puhul.

Perekonnad Lindsaared
Kas kuuled, kuis nutab Su kodu

Su puudutust leinates sääl?
Talle kaaslaseks vihmade sadu,

kus piiskadel pisara hääl.

Südamlik kaastunne Martini, 
Valduri ja Arveti peredele kalli 

ema, vanaema ja ämma

MAIRE ROOTSMA
kaotuse puhul.

Ene, Tamara, Joonas, Kalmer, 
Triinu, Johannes, Peeter, Ülle, 
Karl, Hans, Toomas ja Relje.

Töökas ja sõbralik oli su hing,
puhkama, puhkama kutsuti Sind.

Avaldame sügavat kaastunnet 
õe perele ja poegadele peredega

MAIRE ROOTSMA

surma puhul.

Mälestavad Aire, Ain, Aares, 
Katti peredega.

Pikk päevatee on vaibunud öösse...

Südamlik kaastunne Aavu perele 
ema, ämma, vanaema, 

vanavanaema

HELJU ORAVA
kaotuse puhul.

Naabripered: Kapp, Salundi 
ja Saan

Töökas ja sõbralik oli su hing,
puhkama, puhkama kutsuti Sind..

Mälestame kallist

MAIRE ROOTSMAD

Sügav kaastunne omastele.

Ester ja Jüri

Mis tulema peab, see tuleb.
Kellel saab otsa aeg, see läheb...

Avaldame sügavat kaastunnet 
Martinile, Valdurile ja Arvedile 
peredega kalli ema ja vanaema

MAIRE ROOTSMA
kaotuse puhul.

Hilja, Raivo ja Merike perega

Aeg kord igavikku kannab,
ei ole keegi kaitstud lõpu eest.

Mälestame kallist, rõõmsa-
meelset töökaaslast ja sõpra 
Otepää Haigla tööaegadest

MAIRE ROOTSMA`t

Siiras ja südamlik kaastunne 
omastele.

Virve, Salme, Mareta 
ja Maie Kroon

Südamlik kaastunne Valduri 
perele kalli ema

MAIRE ROOTSMA

kaotuse puhul.

Mati perega

Avaldame kaastunnet Valdurile, 
Tiiale, Juhanile, Rolf-Ottole kalli 

ema, ämma ja vanaema

MAIRE
kaotuse puhul.

Engeros Otepää OÜ töötajad

Mälestame armast naabrinaist

MAIRE ROOTSMAD
ja avaldame kaastunnet 

omastele.

Perek. Aigro

Südamlik kaastunne Martinile 
perega kalli ema

MAIRE ROOTSMA
kaotuse puhul.

Malle, Aavo ja Toomas perega

Avaldame kaastunnet Kaidole 
perega kalli

ISA, VANAISA ja ÄIA

kaotuse puhul.

Aivar ja Helin

Südamlik kaastunne 
Valdurile perega kalli ema,

vanaema, ämma

MAIRE ROOTSMA
kaotuse puhul.

Jaan ja Villu

Südamlik kaastunne Heinole, 
Avelile, Heivole ja Tarmole kalli 

abikaasa, ema, vanaema ja ämma 

ÜLLE KIKKATALO

surma puhul.

Naabripered Kõrs ja Vuks

Südamlik kaastunne Martinile 
perega kalli 

MAIRE ROOTSMA
kaotuse puhul.

Naabrid Koosa, Hütt, Kaup

Südamlik kaastunne Aavu 
Oravale ema ja tema perele

HELJU ORAVA

lahkumise puhul.

Perekond Kärsin, Teearu 
ja Rebane

Otepää korstnapühkija Aivar 
Sapelkov, tase 4 (eramajad,
kortermajad, majutusasutused). 
Küttekollete remont ja korstna-
pitside ladumine. 5662 8835 

Müüa kuivad pakitud kütteklot-
sid ja pliidipuud. Vedu tasuta. 
5056107

Ohtlike puude raie & hooldus 
56 866 157.

Teostame katuse-, fassaadi-, 
üldehitus- ja vundamenditöid.
OÜ VIIMVAL.Tel.55548863

Müüa maja Otepää linnas Pikk tn 
24. Tel. 5161 509, 5510 143

Elu on laul, on habras ta viis
heliseb hetk ja katkeb siis...

On lahkunud abikaasa, isa, 
vanaisa ja vanavanaisa

ERNST SAAREMETS

Leinavad omaksed

HELMO AUTOKOOL 
OTEPÄÄL

registreerib õpilasi 
uuel aastal algavale 

B-kategooria autojuhtide 
kursusele.

Info:
tel 56 481 462,

helmoautokool@gmail.com

Müüa soodsalt kvaliteetset

puitbriketti. 
(kuuse ja kase segu)

                  Kojuvedu.
 Tel. 5199 4108 allikupuit@gmail.com.



21. detsember  2017M I T M E S U G U S T12

9. detsembril, teisel advendil, toimus 
Otepää Keskväljakul Kinnaspunkti 
lustlik perepäev. Osaleda sai mitmes 
õpitoas, päkapikud õpetasid erinevaid 
mänge kogu perele. Sangaste Linnas 
näitas, kuidas erinevatest helvestest 
maitsvat toitu teha. 

Lustliku perepäeva avas Otepää valla-
vanem Kaido Tamberg. Päkapikuma-
jas oli avatud Jõuluvana postkontor. 
Pakuti sooja teed ja kartuliputru. Esines 
ansambel „Minikuppel“ ja KeSA-Line 
Sangastest, tantsurühm Pääsusilmad 

Nõunist, päkapikud Pukast. Külla olid 
tulnud külalised Soomest, sõprusvallast 
Vihtist. 

„Tänan kõiki Kinnaspunkti päkapikke, 
kes perepäeva kordaminekule kaasa 
aitasid,“ sõnas Vello Iir MTÜ-st Kin-
naspunkt. „Tänan jõulumemme Marika 
Viksi, Aivar Pulleritsu ja Riita Aaderit“. 

Perepäeva toetasid: Otepää vald, Eesti 
Kultuurkapital, Ecooil, Sangaste Linnas.

MONIKA OTROKOVA
Foto: VellO IIR

Talvisel perepäeval sai 
piparkooke kaunistada   (Viisil “Me kolmekesi tuleme...”)

   Autor: TIIA, luulepäkapikk

1. Me hulgakesi tuleme jõulumeeste maalt.
    Meil seljas mantlid punased ja komme toome ka.
    Koosolekut nüüd algame oma lauluga
    ja teeme vähe tutvustki uue vallaga.

2. Me usume, et kindlasti rõõmustame teid,
    kuigi Kaido Tambergit pole kaasas meil.
    Ei tea ta ju, mis ootab ees, ta väiksest Sangastest.
    Ellu jäämaks Otepääl on vaja raudset meest.

3. On valimised mööda läind, uus volikogu koos.
    Raid ja Raidal pukist läind, kuid ikka võitlushoos.
    Mitmed külad liitunud meie vallaga,
    mõned Nõunist, Sangastest ja mitmed Pukast ka.

4. Teleris on nähtud teid mitme kandi pealt,
    “Radar” ja “Kuuuurija” ei tõota siiski head.
    Tänavatel turnida tuli mitu kuud,
    kuid soojatrass nüüd korda sai, taas maha võeti puud.

5. Kultuurimajal, ime küll, juba katus peal,
    saalis uhked toolid reas ja rõdul talveaed.
    Tartu maanteel bensujaam elektriautot laeb,
    Alexela teeneid kasuta, kuum jook siis tasuta.

6. Gümnaasium 110 sai, pidutseti siis,
    südaööl ööklubi taas rahva ära viis.
    Noored tantsu-laulupeol lustisid kõik koos,
    on juhendajail muidugi suur osa selles loos.

7. Segarühma tantsulust endiselt on hea.
    30 aastat täis sai just, neil tantsusammud peas.
    Suvel toimus Retrobest ja triatlon jälle ka.
    Ei laulu, tantsu, spordita me elada ei saa.

8. Mis uut toob algav aasta meil, ei seda ette tea.
    Tulumaksuseadus uus kõik segi ajab peast.
    Ilmataadile veel soov, et talveks lund ta toob, 
    kuid suvel sooja tahaks ka ja päikest nautida.

9. Me hulgakesi  tuleme jõulumeeste maalt.
    Meil seljas mantlid punased ja komme toome ka  (2x)
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