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11. Otepää käsitöölaat
soojendas südant ja silmi

Võistluste kava

2 x ARVO SAAL

Augusti esimest pühapäeva
teatakse Otepääl nüüd juba
11 aastat suure sügislaada
päevana. Algatajaks oli käsitöökaupluse looja ja omanik
Marge Tadolder, tema paremaks käeks kunstniku ja
kujundajana Ave Kruusmaa.
Kümne aastaga juurdus
Eestis ja kaugemalgi teadmine sügislaadast, mida
nüüd võib kindlalt nimetada
Otepää üheks tunnusürituseks.
Seekord oli peategijaks
Otepää Naisselts.

Tehvandil algab
Saku Suverull

Otepää gümnaasiumi teated
Õppeaasta avaaktus toimub 1. septembril
kell 9.00
21. augustil 2007 kell 18.00 (uus maja ruum
302) toimub I klasside tulevaste lastevanemate
koosolek.
23. augustil 2007 kell 10.00 toimub 10. klasside järelkonkurss.

Euroopa Parlamendi liige Siiri Oviir, Otepää Naisseltsi juht Riita Aader ja päeva juht Veikko Täär
käsitöölaada avamisel.

Euroopa Parlamendi liige Siiri
Oviir andis teada, et Brüsselis pole
suveilma ollagi. Ent tegelikult tuli
ta ilusale Otepääle Eesti Naisliidu
presidendina õnnitlema selle liidu
noorimat sõsarat – Otepää Naisseltsi.
“Mis oleks elu ilma naisteta,” viipas
kõrge külaline lugematute müügilaudade poole pargipuude varjus ja
tunnistas, et neid ja käsitööimesid
tahab ta veel kord üle vaadata.
Laadal võis pikemal ringlemisel
pea hakata ringi käima ja silmad kirjuks minna. Väikese telgi täis kudumeid, heegeltöid selga, jalga, lauale
ja akendele. Teisal pikal laual lausa
kuhilate kaupa suviseid peakatteid,
veidi edasi – suur valik uudiskirjandust, nende taga päikesekiirtes
kiiskavaid igat liiki ehteid ja madalal
murukünkal – oi kui ilusad korvid,
kapad! Veidi edasi öökapid, lauad,

pingikesed. Siis aga originaalne
valik lihvitud-lakitud puuliistakaid,
millel igaks koduseks toiminguks
naljakad (kodu)loomakujutised ja
suunavad tekstid.
Muljeid ja jutte jätkus pikemakski.
Aga muusika juba kutsus! Tuli uurida,
kes neist nüüd seal terassil Tali ja
Soonbergi neljast orkestrist alustas?
Neil, Otepää noortel rahvamuusikutel, jätkus festival juba teist päeva,
aga väsimust ei paista ühegi pillimahe palgelt. Mängude vaheajal
kinnitasid keha ja harisid vaimu
õpikodades.
Ei näidanud väsimust ka naisseltslased-korraldajad. Laine Pullerits ja
Helge Käär suunasid laadalisi perenaiste tehtud võileibade ja morsilaudade juurde, teised tegijad juhatasid
Tiiu Maasika ja põlvalase Heli Raidla
personaalnäitusi vaatama kultuuri-

keskuse teisele korrusele.
Tegutsejaid jätkus õpikodadesse,
kus katsetati, kuidas algajal õnnestub kraasimine, lipsudest keede
tegemine või vokiga ketramine.
Viimast oskust oli meesperest ainukesena arendanud (ja õnnestunult!)
laadajuht Veikko Täär ise!
Lõpetuseks palus see naistest koosnev korraldajate meeskond kõiki
müüjaid ja osalisi müügilaudade
tagant oma päikesekollasesse laadatelki. Pakuti teed ja kõrvale magusat krõbistamist. Magusat mesijuttu
korraldajad kuulda ei soovinud, aga
ega nad seda keelata ka saanud.
Kõik olid rahul ja rõõmsad.
Tantsumängutrupp Heino Tartes
ja sõbrad tõmbas aga simmanimuusikat kultuurikeskuse terassil terve
tunni ja teisegi.

Otepää Karupoja trall vältas kolm päeva
Seekordne “Karupoja trall” oli järjenumbrilt juba viies.
Otepää oma noortest on loodud
neli kollektiivi: Karupojad, Karuotid,
Musakarud ja Väikesed artistid – juhendajaiks Lille Tali ja Merle Soonberg
(ema ja tütar) kuulsate Raidsalude
võsud ja rahvamuusika traditsioonide
kandjad.
Mängivad ise ja kutsuvad külalisesinejaid. Mullu oli üks festivali külalisesinejaid
akordionistide ansambel Vihtist.
Pildil esinevad Musakarud, juhendaja Lille Tali (paremal).

Laupäev, 11. august
Rullsuusatamine (vabatehn. – eraldistart)
11.00
Naised 10 km (2 x 5 km)
12.00
Mehed 15 km (3 x 5 km)
Rullsuusatamine (kl. tehn. – viitstart)
17.30
Naised 12 km (3 x 4 km)
18.15
Mehed 20 km (5 x 4 km)
19.05
Autasustamine staadioni laval

AILI MIKS
“Kõik need augustipäevad on olnud
päikesepaistelised,” meenutas mõned
minutid enne laada ametlikku avamist endine peakorraldaja Marge.
“Õnneks on see nii ka jätkajatel,
meie “lapse” kasuvanematel Otepää
Naisseltsist.”
Samal ajal rahvast aina tuli ja tuli,
väikelinna tähtsamad parklad ja tänavaääred said autodest triiki täis.
Linna kultuurpargis astus laadakülaliste ette näitlejana kogu
Eestis tuntud näitleja Veikko Täär.
Seekord oli ta otepäälasena võtnud
kuulda naisseltsi kutset ohjata kogu
kirevat laadamelu pika päeva jooksul. Kutsus avasõnadeks ette kaks
kõige tähtsamat naisinimest sel laadapäeval.
Otepää Naisseltsi juht Riita Aader:
“Meie seltsi naised võtsid seekordse
laada küll korraldada, aga kokkuvõttes oli see meeskonnatöö.” “Kõige
suurem abiline on aga ilus ilm”, ülistas meeskonna naispealik Riita.

Reede, 10. august
Sprint rullsuusatamises
16.00
NAISED
16.20
MEHED
17.00
Avamine staadionil

Kantselei on avatud 13.-31.08.2007 kell 9.0014.00.
Raamatukogu on avatud 27.-31.08.2007 kell
9.00-14.00.

Pühajärve kool
alustab
Pühajärve põhikooli esimese koolipäeva aktus
toimub 1. septembril kell 10.00.

Hellenurme vesiveski postmargil
Eile, 9. augustil ilmus uus postmark,
millel on Hellenurme vesiveski. Margi
nominaaliga 5.50 kujundas Indrek Ilves,
margi tiraaž on 285 000.
Hellenurme
vesiveski Elva
jõel Valgamaal
on ehitatud
1880. Veskikompleks
on muinsuskaitsealune
arhitektuurimälestis ning toimib töötava
muuseumina.

Otepää vallavalitsus annab teada, et
neljapäeval, 16. augustil 2007. a. kell
16.00 toimub Otepää vallavalitsuses

Otepää valla ETTEVÕTJATELE
korraldatud ÜMARLAUD
seoses valla üldplaneeringuga.
Palume kõigil ettevõtjatel osaleda.
Vallavalitsus
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Lasteaed Võrukael

10. august 2007

Toasoojast Otepääl
Otepää valla spordipäev

pakub alates septembrist 2007.a. tööd

Hariduskonverents

lasteaiaõpetajale 0,5 kohaga
õpetaja-abile 0,5 kohaga.

„Eestikeelne keskharidus
maal – juured ja tulevik”

Informatsiooni saab
telefonil 5193 5151
või kohapealt Keskuse 6
alates 13. augustist.

29. augustil 2007 algusega
kell 11.00
Otepää Gümnaasiumis
Otepää Gümnaasiumi korraldatava konverentsi eesmärk on
rõhutada eestikeelse hariduse
tähtsust väljaspool suurlinnasid
ning tähistada olulisi sündmusi ja
protsesse teel eestikeelse keskhariduseni: 320 aastat B. G. Forseliuse seminari kasvandike talurahvakoolide loomisest, ärkamisaja
mõju rahva hariduspüüdlustele ja
haridusseltside tegevusele ning
majanduslikud olud eestikeelsete keskkoolide loomise tegurina,
100 aastat esimese eestikeelse
maakeskkooli rajamisest Otepääl,
eestikeelse keskhariduse olevik ja
tulevik maal.

27.-29. juulil toimusid kümnendad
Pühajärve puhkpillipäevad. Kohale
oli tulnud palju puhkpilliorkestreid
mitmelt poolt Eestist. Osalejate hulgas olid Otepää puhkpilliorkester
ja Rõngu Pasunakoor ja puhkpilliorkester Elvast. Kaugematest
osalejatest olid kohal Saku puhkpilliorkester Harjumaalt, Uhtna
pasunakoor ja Viru-Nigula puhkpilliorkester Lääne-Virumaalt.
Ida-Virumaad esindas Aseri puhkpilliorkester. Festivalil osales Tartu
Vanemuise puhkpillikvintett ja
kutselise orkestrina Eesti Piirikaitse
Puhkpilliorkester Arvi Miido juhatusel.
Festival algas 27. juulil OtepääRõngu ühisorkestri kontserdiga
Pühajärve põhikoolis. Orkester
esitas huvitava kava klassikast
kergemuusikani. Samal õhtul
oli Tartu Vanemuise puupuhkpillikvinteti kontsert Pühajärve
põhikoolis. Saal oli publikut täis ja
kontsert võeti väga soojalt vastu.
Metsasarvel osales kvinteti koosseisus Eesti Puhkpillimuusika Ühingu
juhatuse esimees Kaido Otsing.
Kokkutulnud said osa suurepärasest kontserdist.
28. juulil lõunast esinesid festivali orkestrid erinevates kontserdipaikades. Puhkpillimuusika

Kutsume kõiki huvilisi 29. augustil 2007 Otepääle.
Registreerimine hiljemalt 26.
augustiks 2007 Otepää Gümnaasiumi kodulehel:
www.nuustaku.edu.ee või telefonil 7668 241. Lisainformatsioon kooli kodulehelt ja samal
telefonil (alates 13. augustist) või
e-mail: kool@nuustaku.edu.ee
Konverentsi osalustasu on 100
krooni, milles sisaldub ka kohvipaus ja lõunasöök. Võimalik tasuda arvega.
Konverentsil osaleja saab koolitustõendi.
Konverentsi korraldamist toetavad B. G.
Forseliuse Selts, Haridus- ja Teadusministeerium, Hasartmängumaksu Nõukogu.

galdada 2 reklaambännerit suurusega 1x6 m
Tartu mnt sissesõidule Alajaamas ja 2x 2,5 m
valgusfoori ristmikule.
Otsustati anda luba MTÜle Klubi Syrus
Rally korraldada 20.07-21.07.07 Otepää valla haldusterritooriumil avalik autospordiüritus Eesti autoralli meistrivõistluste 2007.
a IV etapp “Otepää 2007”; SAle Tehvandi
Spordikeskus korraldada 09.08-11.08.2007
a Otepää valla haldusterritooriumil avalik
spordiüritus Saku Suverull 2007 ja sellega
kaasnevad üritused.
Otsustati muuta Otepää Vallavalitsuse
06.07.2007 korraldust nr 2-4-409.
Otsustati lubada ilma detailplaneeringut
koostamata Torni-Tooma, Väike-Torni ja MäeTorni kinnistute vahelise piiri muutmine.
Otsustati jagada Saaremäe, Valga mnt 1c,
Kopli kinnistu, Otepää Auto, Tammuri kinnistu katastriüksus.
Otsustati anda nõusolek maa ostueesõigusega erastamiseks Otepää vallas Kassiratta külas
elamu ja hoonete omanik Andres Pransule;
Otepää linnas Kalda tn 27 hoonete omanikule
Kaitseliidu Kinnisvara Sihtasutus.
Otsustati sõlmida sotsiaalkorteri üürileping
vallakodanikuga.
Otsustati moodustada kirjaliku enampak

Otepää vallavalitsus
Otsustati algatada Otepää vallas Otepää
külas Saeveski kinnistu detailplaneering;
Otepää vallas Pedajamäe külas Kaevu kinnistu detailplaneering; Otepää vallas Pedajamäe
külas Aasa,Tiigi ja Päikeseoru kinnistu detailplaneering.
Otsustati võtta vastu ja suunata avalikule
väljapanekule Mäemõisa kinnistu, asukohaga
Pilkuse küla Otepää vald detailplaneering;
Väike-Palava kinnistu, asukohaga Nüpli küla
Otepää vald detailplaneering.
Otsustati anda nõusolek OÜle Tulekild
korraldada ilutulestik 21. juulil 2007. a
AS Otepää Golf territooriumil; Arnika
Ilutulestikukeskus OÜle korraldada ilutulestik 28. juulil 2007. a ajavahemikus 23.0024.00 Käärikul, Kääriku Puhkekeskuse juures
ja Pühajärve ääres.
Otsustati anda luba OÜle Varaleidja
paigaldada reklaamtahvel suurusega 0,65x
0,95 m Pühajärve tee 28 maja seinale; MTÜle
Eesti Laskesuusatamise Föderatsioon pai







Alad: M ja N – 100 m, kaugushüpe, odavise,
kuulitõuge.
M – 1500m, N – 800 m.
Kuulitõukes on meestel 3 vanusegruppi: kuni
35.a., 35-49a., 50a. ja vanemad.
Minitriatlon, mälumäng.
Parimatele medalid.

Buss väljub Otepää keskväljakult kell 14.
OOTAME ROHKET OSAVÕTTU!

Pühajärve X puhkpillipäevad

Konverentsil esinevad Aivar Põldvee, Endel Laul, Veronika Nagel,
Maigi Vija ja teised, diskussiooniosa juhib Hardo Aasmäe.

AMETLIK INFO

toimub Kääriku staadionil
31. augustil algusega kell 15.00.













Aadress: Lipuväljak 13, Otepää 67405
Telefon: 7664 818
E-kiri: teataja@otepaa.ee
Ajaleht internetis: www.otepaa.ee/ot

29. juulil toimus festivali viimane
kontsert Otepää Maarja kirikus,
kus lisaks ühendorkestrile esines
mitu puhkpillikvintetti ja solisti.
Pühapäevane kirikukontsert oli
festivali lõpetuseks hea valik, sest
kus mujal oleks parem esitada muusikat, kui seal, kuhu see esialgselt
on ettekandmiseks mõeldud.
Kiidusõnad kuuluvad festivali
organiseerijatele Arno Antonile
ja Külli Teearule, kes on suutnud
tuua Pühajärve-Otepää kandi
Eesti puhkpillimuusika kaardile
ja Pühajärve X Puhkpillipäevad
muuta üheks Eesti puhkpillimuusika esindusfestivaliks. Loodetavasti
õnnestub siinset puhkpillipäevade
traditsiooni edukalt jätkata. Selleks
edu soovides festivali korraldajatele, kes seda juba kümnes aasta
läbi viivad.
Eriline tänu kohalikele omavalitsustele – Otepää ja Palupera
vallale, kes sellist olulist kultuurisündmust on pidanud vääriliseks
toetada. Samuti kiidusõnad Eesti
Kultuurkapitalile ja Rahvakultuuri
Arendus- ja Koolituskeskusele.

kõlas Otepää keskväljakul ja paljudes teistes kohtades Pühajärvel
ja Otepääl.
Festivali tippsündmus oli ühendorkestrite kontsert Pühajärve lauluväljakul, mis algas Eesti Piirikaitse
Puhkpilliorkestri esinemisega.
Õhtu juht Kaarel Tuvike juhatas
kontserdi sisse ja festivali ühendorkestrite kontsert võis alata.
Dirigendipuldis käisid juhatamas Arno Anton, Harry Illak,
Kaido Otsing, Valdo Rüütelmaa,
Kaido Pihelgas ja Arvi Miido.
Ühendorkestrite kontsert andis festivalile suurepärase lõppakordi.
kumise (vara müük: Voki katlamaja kinnistu
ja Pilkuse vallamaja kinnistu) menetluse läbiviimiseks komisjon koosseisus Aivar Pärli,
Ülle Veeroja, Urmas Jaagusoo.
Otsustati kehtestada Otepää PäevakeskusHooldekodus üksikkliendi ööpäevase hoolduse maksumuseks 5600 krooni kuus, Otepää
vallas (rahvastikuregistri andmetel) elavatele
klientidele 4500 krooni kuus ja saunateenus
pensionäridele ning puudega inimestele 15
krooni kord.
Otsustati väljastada sõidukikaart FIE Alar
Unt´ile.
Otsustati moodustada ajutine komisjon
riigihanke „Otepää valla õpilasteveo korraldamine“ hankemenetluse läbiviimiseks koosseisus Kristjan Rõivassepp, Urmas Jaagusoo,
Ülle Veeroja, Aare Matt.
Otsustati väljastada kirjalik nõusolek Kaja
Klamasele elamu tehnosüsteemide muutmiseks asukohaga Otepää ,Valga mnt 9; Koidula
Sootsile suitsusauna püstitamiseks asukohaga Otepää vald, Vana-Otepää küla, Kondi
maaüksus; Mati Alaverile abihoone laiendamiseks asukohaga Otepää vald, Kääriku küla,
Kaspari maaüksus.
Otsustati määrata projekteerimistingimused Peeter Mändlale puurkaevu ehituspro







Eesti Puhkpillimuusika Ühingu
vastutav sekretär
VALDO RÜÜTELMAA

jekti koostamiseks asukohaga Otepää vald
Pedajamäe küla Männituka maaüksus; Sulev
Sisaskile elamu laiendamise ja abihoone püstitamise ehitusprojektide koostamiseks asukohaga Pilkuse küla,Otepää vald Järvmetsa
maaüksus; Siim Välkmannile. puurkaevu
ehitusprojekti koostamiseks asukohaga Arula
küla, Otepää vald Kopli maaüksus; Peeter
Nõmmikule elamu ehitusprojekti koostamiseks asukohaga Vidrike küla Otepää vald
Suure-Peetri maaüksus.
Otsustati väljastada kasutusluba ASle GMP
Grupp Tennisevälja 1, Otepää asuvale side
kaabelliinile; ASle GMP Grupp Tennisevälja
1, Otepää asuvale hotellile.
Otsustati väljastada ehitusluba OÜle
Jaotusvõrk Kompuse 10/0,4 kV alajaama 0,4
kV liinide püstitamiseks Arula külas Endriku
ja Madsa Puhkeküla maaüksustel; OÜle
Jaotusvõrk Reali 10/0,4 kV alajaama 0,4 kV liinide püstitamiseks Otepää linnas Munamäe ja
Kopli tänavatel; ASle Elisa Eesti 60 m antennmasti püstitamiseks Pühajärve külas Saviotsa
maaüksusel; MTÜle Eesti Spordiselts Kalev
välisvalgustuse püstitamiseks Arula külas
Madsa Puhkeküla maaüksusel.


Koos sügise lähenemisega hakkavad inimesed järjest rohkem rääkima eelseisvast
talvest. Kõikidest on saanud ilmaennustajad ja ühtviisi muretsevad küttehindade
pärast nii keskküttega kui ka ahiküttega
korterite omanikud. Kerkivad vedelkütuse,
maagaasi ja küttepuude hinnad. Ainult
need, kellel on õnn omada isiklikku metsa,
ei pea ärevusega eelseisvat talve ootama.
Ainuüksi kahel viimasel aastal on
puitkütuste hinnad tõusnud keskmiselt
23% aastas. Toasoe Otepää linnas on
kasvanud samal perioodil kokku 17%.
Tänavune hinnatõus on 10.9%, mis teeb
uueks MWh hinnaks 610 kr. Hinnad on
ilma käibemaksuta. Kui seni õnnestus
meil tarnida puiduhaket hinnaga 104 kr/
m³, siis alates uuest kütteperioodist kallineb ainuüksi puitkütus 23%. Peale selle
kallinevad veel muud kulud – elekter,
autokütus, materjalid ja teenused, mis on
vajalikud sooja tootmisel.
Kuigi Eesti Vabariigis kehtiva Kaugkütteseaduse põhjal on soojaettevõttel lubatud
soojusenergia piirhinna sisse arvutada ka
vajalikud investeeringud ja kasum, ei ole
Otepää Veevärk seda teinud. Vajadusel
on ikka leitud võimalusi katta investeeringud projektipõhiselt või omavahendeid
kasutades. Eelnevaid kasvuprotsente nähes võib nii mõnigi küsida, kuidas on see
võimalik, kui puiduhake kallineb 23%, aga
soojahind vaid 10.9% ? Vastuseks võin
öelda seda, et suur kokkuhoid, kütmise
täielikum automatiseerimine ja lootus
koos katlamaja rekonstrueerimisega tarbijate arvu oluline suurendamine.
Otepää vallavalitsuse otsusega
26.07.2007.a. on Otepää kaugkütte soojusenergia piirhinnaks 610 kr/MWh (ilma
käibemaksuta), mis hakkab kehtima alates
11. novembrist 2007.a.
Kõigile siin toodud hindadele lisandub
Vabariigi Valitsuse poolt välja antud määrusega senise 5% asemel 18%-line käibemaks. Seega on uus soojuse piirhind
Otepää tarbijale 719.80 kr/MWh.
Et veidikenegi tarbija kulusid piirata,
otsustas Otepää Veevärk sooja vee hinda
mitte tõsta. Soe vesi kallineb ainult riigi
poolt tõstetud käibemaksu võrra.
Head otepäälased – mõelgem tõsiselt,
kuidas kulusid kokku hoida. Soojustagem
paremini oma aknad, uksed ja trepikojad.
Suurt kasu annab ka paneelmajade välisseinte soojapidavamaks muutmine, nagu
seda on tehtud mujal Eestis, kus sooja
hind on juba varem oluliselt kallinenud.
Kasulik on veel majadesse soojussõlme
ehitamine ja soojusregulaatorite paigaldamine radiaatorite ette.
Kui soojasõlm on juba majas olemas,
siis selle käsitsi juhtimisega ainult suurendate oma soojatarbimist. Iga kord, kui
te kraani lahti keerate, kulutate energiat
jahtunud torustiku ja süsteemi uuesti üles
soojendamisele. Las seda teeb ikka korralikult reguleeritud automaatikaseade.
Mõistvat suhtumist lootes
AS Otepää Veevärk soojaosakonna juhataja
IVARI VIIGIMETS



Otepääl tuleb gladioolinäitus
18. ja 19. augustil on gladioolinäitus
Otepää AMS-i majas J. Hurda t. 5.

Laupäeval 9.00-17.00, pühapäeval kell
9.00-15.00.
Lisaks näitusele on samas taimede, lillesibulate
ja aiandusega seotud tarvikute müük.

Üritus lõpeb näituselillede oksjoniga.



Toimetus: Arvo Saal (toimetaja), Aili Miks
ja Riju Johanson.
Trükk: AS Kroonpress
Toimetusel on õigus kirju ja kaastöid nende
selguse huvides toimetada ja lühendada.

Kontakt: Kristiina Juhe, 513 4867.

Kaastöid ei retsenseerita ega tagastata.
Kuulutusi Otepää Teatajasse võtavad lisaks toimetusele vastu Palupera, Puka, Otepää ja Sangaste vallavalitsused.
Toimetus ei vastuta kuulutuste ja reklaamide sisu eest.

Järgmine Otepää Teataja
ilmub 31. augustil.
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Otepää ja Palupera sõprusvald Vihti
tähistab oma 500. sünnipäeva

Vihti on 26 500 elanikuga vald umbes
50 km kaugusel Helsingist. Nummelas
elab 11700, Vihti kirikukülas 3600 ja
Ojakkalas 1300 inimest. Valla pindala
on 567 km², sellest veepinda 45 km².

HEIKI SAAL

24. augustil, Pärtlipäeval saab 500 aastat sellest, kui Vihti esimene teadaolev
kirikuhärra Martin nimetati ametisse.
Seda juubelit ongi tänavu kogu aasta
Vihtis tähistatud.
Juubeliaasta tippüritused on 24.-26.
augustil. Siis toimub Vihti kirikukülas
palju huvitavat. Pidulik juubelikontsert
Vihti kirikus, laat, näitus, jumalateenistus, keskaegne pidu jpm.
Vihti vallal on aastatepikkused sidemed Otepää ja Palupera vallaga. 1988.
aasta ühest pooljuhuslikust kohtumisest
alanud koostööst on saanud sõprus, mis
kestab tänaseni. Vihtilaste suurel peol
osalevad ka Otepää ja Palupera valla
ametlikud delegatsioonid.

Pildil on Vihti kirik

aineid, jõulupakke lastele, suurperedele
ja vanuritele.
1990-1991 ehitasime välja kiriku
kantselei, köögi ja pühapäevakooli
õppeklassid ja kiriku söögisaali – sinna
ja kööki saime sisustuse Vihtist.
Talvekirik sai valmis 1992 ning 6.
jõulukuu päeval õnnistasid selle hoone
peapiiskop Kuno Pajula ja Vihti õpetaja Pekka Valkenpää. Vihtist tulid
abina elektriseadmed, uksed, aknad
ning ehitusel käis palju abilisi. Edaspidi

oleme vahetanud vastastikku palju kordi
delegatsioone.
Soovin Otepää koguduse poolt Vihti
kogudusele tema 500. sünnipäevaks
jumala õnnistust ja jätkuvat koostööd!
Kirikukell ja talvekirik Otepääl on märgid, mis jäävad meie sõprusest püsima
sajanditeks.
Otepää Maarja koguduse õpetaja
JÜRI STEPANOV

Sõprusvald avas akna välismaailma
Vihti ja vihtilased on otepäälaste elus
mänginud tähtsat rolli, sest oli ju Vihti
meie esimene sõprusvald väljaspool
piiri. Unustamatud on mälestused
VÄNLEKist, mis toimus 1989. aasta
juulis.
Rongkäik läbi Vihti sinimustvalge
lipuga (kandmise au oli meie energilisel kultuurijuhil Valdur Sepal), lauljate,
rahvatantsijate ja Lille Tali Raidsalu
pereorkestri esinemised staadionil,
turuplatsil, lasteasutustes, vanadekodus jm., sõprussidemete sõlmimine
Norra (Sel), Taani (Skäelskor) lauljate
ja tantsijatega – kõik see on jäänud
igaveseks mällu. Ja vihtilased eesotsas
Päivi Vekkolaineniga, kes tundus meile
väsimatu energiapommina!
Kõik nähtu oli tõukeks sellele, et paljud otepäälased hakkasid õppima soome
keelt. Esimesteks “pääsukesteks” olid
Otepää keskkooli õpetajad. Peagi tekkis
ka õpilaste keelerühmi, sest huvi soome

keele ja kultuuri vastu oli tohutu.
Otepää keskkooli ja Vihti ning Nummela
koolide sõprussidemed said alguse kahe
ajalooõpetaja kirjavahetusest. Nendeks
olid Nummela Yläaste õppealajuhataja
Paavo Pärnänen ja Otepää keskkooli
ajalooõpetaja Riina Raja.
1990. aasta suvel läks juba esimene
õpilasgrupp Otepäält Vihti metsa- e.
suvelaagrisse, õpetajatena olid kaasa
muusikaõpetaja Eve Eljand ja algklassiõpetaja Ilmi Puhm. Laagri korraldajaks
oli kõigile tuntud Päivi Veikkolainen.
Järgmisel suvel tuli õpilasgruppVihtist
vastukülaskäigule. Püüdsime anda oma
parima, et näidata neile Otepää kaunist
loodust ja Lõuna-Eesti vaatamisväärsusi.
Suurt huvi pakkus külalistele alati Otepää
keskkooli käsitöö- ja joonistusõpetaja
Tiiu Maasiku käsitööklass.
Head suhted on olnud pikka aega
meie kooli skautidel Vihti skautidega.
Seda on vedanud tööõpetuse õpetaja

Tee inimväärsemasse ellu
Füüsilise puudega ja ka tõsiste tervisehäiretega inimestel on
tervetega võrreldes tunduvalt raskem inimvääriliselt oma elu
korraldada. Endisaegade eluga toimetulek sõltus ju sellest,
kas sa jaksasid järjekorda minna ja seal ka seista, et midagi
saada, olgu need toiduained, riided, isegi tualettpaberi said
järjekorras seistes. Nappis või üldse ei olnud abivahendeid
liikumiseks invaliididele.
Ja siis tuli uus aeg, uus elukorraldus. Uus ja õnnelikum
elu algas ka invainimestel. Abisaadetised Vihti vallast jõudsid
kohe ka meieni: ratastoolid (ja veel mitut tüüpi!), küürkargud,

Naisseltsid siin- ja sealpool lahte
Otepää ja Vihti naiste sõprussuhted pärinevad aastast 1989. Juba
esimesed kohtumised Soome Martade ja ka meie sõprusvalla Vihti
naistega andsid meie tegevusele uue suuna. Otsustasime, et naiste
tegevus peab muutuma praktilisemaks, mitmesuguseid oskusi arendavaks.
Esimesel külaskäigul Vihtisse ja Lohjale tõdesime kui erinev on
meie elu-olu. Kudumistoad, näidisköögid, laste käsitöö – kõik oli meile uudne, millest saime palju eeskujuks võtta oma tegevuses.
Kõik me mäletame seda meeletut hulka materiaalset abi, mis hakkas meile tulema. Sellest pikad järjekorrad aiandusmaja ees, koolisaalis, alajaama saalis, kirikus. Ei ole vist liiast öeldud – kogu Otepää
rahvas sai riietega varustatud, ahnemad tirisid kaasa ehk rohkem, kui
vaja läheks, kõik oli ju tasuta saadud.
Kuid naisseltsi liikmeid rõõmustas kõige muu abi kõrval käsitöömaterjal: mitmesugust lõnga, materjale vaiba kudumiseks, õmblusmasinaid, kööginõusid, elektrilisi köögimasinaid – kõike ei jõuagi loetleda.
Rõõmustasid ka läbiviidud õppused: õletööd, värviliste nööride
kasutamine, klaasimaal või kohvipakkidest kandekoti valmistamine ja
palju-palju muud.
Eriti agar õppuste läbiviimisel on olnud Tuula Tuominen. Aastaid
tegutses nn. Kinnasrühm. Paljud Vihti inimesed muutusid omainimesteks Otepääl.
Suurim tänu kogu Vihti valla rahvale mitmekülgse ja jätkuva abi
eest!
Otepää Naisseltsi esimees RIITA AADER

Koostöömärgid jäävad sajanditeks
Otepää ja Vihti kirikukoguduse suhted
said alguse Jakob Hurda 150. mälestussünnipäeva üritustest 1989. aastal,
EELK vaimulikust laulupäevast 15.
juunil. Palusin pidustustele Vihti kiriku
delegatsiooni eesotsas kirikuhärra Pertti
Sistoneniga.
1990. aastal, Otepää uue kiriku 100.
sünnipäevaks tõi Vihti kogudus kingituseks kirikukella. Suhted arenesid
mitmes suunas. Meie liikmetele tuli
sõprusvallast sotsiaalabi, riideid, toidu-
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Peeter Mändla. Ühiseid laagreid on
peetud nii Otepääl kui ka Vihtis.
1990. aastate alguses tekkis meie kooli
õpilastel võimalus minna soome ametit õppima. Sõprussidemed tekkisid
Nummela ja Lohja ametikooliga.
Ja lõpuks ei saa jätta nimetamata endist
Vihti koolidirektorit Valve Valolahtit,
kes oli Otepää-Vihti sõpruse hälli juures ning algusaastatel ka kõigi ürituste
organiseerimisel abiks.
Palju toredaid sündmusi ja kohtumisi
on olnud nende 17 aasta jooksul. Kõige
tähtsam on aga see, et sõprus on jäänud
väga paljude perede vahel püsima.
Aitäh kõigile, kes on oma südame ja
hea tahte andnud nende nende sõprussidemete arendamisele!
MAILA VÄRK
Otepää gümnaasiumi saksa keele õpetaja
aastatel 1965-2005
Otepää aukodanik (2006)

rulaatorid, muudki meditsiinilised abivahendid muutsid
invaliidigi elu lihtsamaks.
Riided, jalanõud, tarbeesemed, toiduained, ravimid
– saadetis saadetise järel. Sõnad ei suuda edasi anda kogu
tänulikkust, mida tundsime ja tunneme. Ja ega soome
sõbrad tänusõnade kuulmiseks seda rasket tööd teinud
(laevasõit, tollid, maksud, pikk teekond Lõuna-Eestisse),
see tuli südamest.
Humanitaarabi andmine on soomlaste elu loomulik osa.
Olen seda ise tunda ja oma silmaga näha saanud.
Südamlik tänu teile, hõimurahvas Vihtis!
Otepää Invaühingu esimees EINO SAAR

Kõige tihedamad on olnud
kultuurisidemed
Otepää ja Vihti valla sõprussidemed hakkavad jõudma nn. täisikka.
Ligi kahe aastakümne jooksul on enamus meie isetegevuskollektiive
külastanud sõprusvalda Soomes juba rohkem kui korra.
Otepäälased on osa saanud Vihti Teatri etendustest Otepääl ja vihtilased Otepää Teatri etendustest Vihtis. Samavõrd on kuuldud koorilaule ja rahvamuusikat ning nähtud rahvatantsu. Siin on esinenud
Vihti meeskoor, Nummela segakoor, rahvatantsurühm.
Otepää kollektiividest on Vihtis esinenud kultuurimaja segakoor,
Lepalind, Aureko, Eveko, Karupojad, kõik rahvatantsurühmad. Mõnigi
neist on käinud korduvalt Soomes.
29. juunist 1. juulini 2005 toimus Vihtis VÄNLEK. Seal oli Otepäält
103 osavõtjat.
Nukrad lahkumised ja rõõmsad taastulemised on iga-aastased
sündmused, aga neid ei saa kunagi liiast. Häid tuttavaid ja sõpru oodatakse alati... Sõbra külastamiseks ei peagi tingimata mõjuvat põhjust olema. Mõnikord piisab lihtsast telefonikõnest, et küsida ainult
– kuidas läheb?
Kollektiivide külastustest on välja kasvanud paljud isiklikud sõprusringid, kes lisavad tugevust ka kollektiivide sidemetele.
Juba aastaid on segakoor Lepalind eest vedanud Soome Vabariigi
aastapäeva tähistamist Otepääl. Sel aastal on juubel meie sõbral enesel – Vihti vallal.
Soovin õnne ja pidustuste kordaminekut kogu Vihti rahvale!
MTÜ Otepää Teater juht MARGUS MÖLL

Orbude saatus sai sõprade
südameasjaks
17 aastat on viljakas koostöö toimunud Kuigatsi lastekodu orbude
abistamisel. Kaija ja Otto Kangasniemi Uudenmaan Marttadest, Arnold Kilk Kumlast Rootsis, Iiri naiste kopsakas annetus, “Kinnasrühma” naised Vihtist ja mitmed teisedki abilised – ja Kuigatsi laste elu
muutus tundmatuseni!
Ühiselamus tehti põhjalik remont, laste tubadesse tulid uued tekid,
pesu, padjad, vaibad, kardinad (Otepää Naisseltsi naised õmblesidpalistasid mitmeid päevi). Puhkeruumidesse toodi televiisorid, diivanid ja vaibad.
Kooli sööklast kadusid plekknõud ja vanad potid-pannid. Köök
varustati täielikult elektriliste köögimasinatega. Vanast aidast ehitati
ümber spordisaal, saadi uued korvpallivahendid, suured ja väikesed
võimlemismatid – ja lapsed hakkasid agaralt oma vaba aega spordiga
sisustama. Viimane suur koorem humanitaarabi saabus 2005. aasta
suvel.
Lastekodu lapsed on suureks saanud, mööda vabariiki laiali, Kuigatsi koolgi suletud. Lapsed aga teavad, et Otepää Naisseltsi ja Vihti
tädid ei ole neid unustanud.
Kunagised “meie lapsed” on ise saanud emadeks. Ja oma pisiperele said nad tõhusat abi.
Lastekodule antud abist võiks kirjutada terve raamatu. Tänu teile
tehtu eest, armsad sõbrad Vihtist. Teie abiga kasvasid orvudki normaalsetes tingimustes. Nad ütlevad: “Oleme eluaeg tänulikud Soome
tädidele!”
LAINE PULLERITS
endine Otepää keskkooli pedagoog, Otepää Naisseltsi juhatuse liige,
Lepalinnu koorivanem

P A L U P E R A
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Piljardilaud Hellenurme
Noortekeskuses

VVV MATKASARJA KOLMAS MATK ON

JALGSIMATK
Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutus korraldab
Laupäeval, 11. AUGUSTIL kell 11.00
SUVISE JALGSIMATKA
Vapramäe maastikukaitsealal
• Matkame koos retkejuhtidega väikestes
gruppides Vapramäe erinevatel radadel
• Matkateekonna valimisel saavad osaleda
kõik matkajad vana kombe kohaselt liisku tõmmates
• Matka lõppedes väike kehakinnitus korraldajate poolt
• Matk on sobilik nii suurtele kui väikestele
matkajatele
• Matkasarja nelja matka läbijat ootab sarja

Kohaliku Omaalgatuse Programmi ja Palupera vallavalitsuse
toetusel sai Avatud Hellenurme
Noortekeskus täiendust spordivarustusele, millega külastajad
saavad kätt proovida.
Nimelt paigaldati noortekeskuse hoonesse piljardilaud YLM-9, kaasa saadi ka lisavarustus
(2 kiid, kuulid, kolmnurk, kriit,

hari ja kiiotsad). Uue piljardilaua paigaldas Piljard ja Varustus
OÜ. Lisaks osteti mängu õpetav
raamat „Piljardi ABC“.
Noortekeskuse hoones täiendati olemasolevat spordiinventari eelkõige eesmärgiga pakkuda enam sobivat erinevale
maitsele. Piljardilaud meelitas
kohalikke noori suure õhinaga

uut võimalust kasutama. Tore,
et noored tegelevad seega vabal
ajal kultuurselt ja endalegi meeldivalt. Loodame väga, et piljardilaud toob meie majja ka
enam lapsevanemaid.
Projektijuht TERJE KORSS

Triatlon ümber Nõuni järve

Kogunemine kell 10.45 Vapramäe suures parklas. MATK ON TASUTA. Palume osavõtust teatada.
Info ja registreerimine telefonil 5254
172 või sihtasutus@vvvs.ee

MARIKA VIKS

lõpus üllatus

TULE KOOS PEREGA VÕI SÕPRADEGA
JA VEEDA LOODUSES MEELDIV SUVEPÄEV!

Matka toetavad Eesti Kultuurkapitali Tartumaa Ekspertgrupp ning A. Le Coq

Palupera valla elanik!
On võimalik sõita ühiselt kahel
korral Leigo järvemuusika kontserditele Lutike külas.
Seekord siis 10. juubeliaasta üritustele! Buss alustab sõitu Atra
bussipeatusest kell 16.00 11. augustil marsruudil Atra-PaluperaHellenurme-Päidla-Nõuni-Lutike.
17. augustil alustab buss oma
teekonda kell 15.00. Õhtul tullakse ühiselt ka tagasi.
11. augustil algusega kell 17.00
EESTI LEVIKLASSIKA – Liisi
Koikson, LOFO ja Jaan Tätte,
Chalice ja sümfooniaorkester,
Rujaleidja E.Pehk ja 21.saj. orkester, rockbänd, solistid NeleLiis Vaiksoo, Chalice, Hedvig
Hanson, Jazzi Zahharov jt.
17. augustil algusega kell 16.00
MEHHAANILISED LOITSUD –
Raul Vaigla „Soul of bass“, The
Dynamite Vikings (Eesti/Rootsi/Taani), Ultima Thule, No-BigSilence „Suurte sõjamasinate
muusika“.

4. augustil toimus järjekordne
triatlon ümber Nõuni järve,
kavas oli 100 m ujumine, 7,5 km
jalgrattasõit ja 1 km jooks.
Rõõmustas külaliste rohkus. Neid tuli Sauelt, Tartust,
Savernast ja mujalt.
Kell12 andis peakohtunik
Jaan Uibo vetelpäästja Marek
Uuemaa valvsa pilgu all stardi ja
kõik tormasid julgelt vette.
Ujumine möödus tasavägiselt ja
rattarajale mindi tihedas grupis.
Sõidutempo kruviti nii kõrgeks,
et kohati oli rajajulgestajal Silver
Liivamäel raske oma rolleriga

võistlejatega sammu pidada.
Jooks algas Tartu mehe Risto
Puusepa kindlal juhtimisel.
Tema võitiski, teine oli Egri
Narusk Savernast ja kolmas
Nõuni mees Lembit Uibo.
Arvukalt oli ka naisvõistlejaid.
Kõige kiiremaks osutus Aili
Popp Pukast, teiseks tuli Kerli
Rajaste Nõunist ja kolmandaks
Terje Odamus Sauelt.
Tublid olid ka tüdrukud,
kes vapralt nii pika maa läbisid.Võidu saavutas Mari-Liis
Odamus Sauelt, teine oli Kristin
Peterson Otepäält ning kol-

Palupera põhikooli direktor Svetlana Variku

mas Angela Kulasalu Nõunist.
Kaks viimast on eriti kiidusõnu
väärt, on nad ju alles 11aastased.
Veteranide parim oli Tõnu
Odamus Sauelt.
Pärast põhidistantsi toimus
lasteduatlon. See koosnes kolmest jalgratta- ja ühest jooksuringist ümber Kullipesa
spordiplatside. Kiiremad olid
Liia Lehtmäe ja Rainis Mõistus
Nõunist.
Pärast võistlust sai end kosutada
maitsva spordijoogiga ja tädi
Pilvi ning Kullipesa peremehe
Andrus Kulasalu grillitud vorstiga keha kinnitada.
Sekretärineiud Marika, Ruta
ja Aivi tegid kokkuvõtted ja siis
autasustati parimaid diplomitega
(pildil) ning kõik said rikkalikult
auhinnalaualt meene.
Kõigi ühine arvamus oli, et traditsiooni peab jätkama. Sooviti
vaid, et ujumisdistants oleks
pikem ning lubati järgmisel aastal sõbra endaga kaasa võtta.
Täname meie häid toetajaid
Palupera vallavalitsust, klubi
”Tartu Maraton”, Kullipesa
külalistemaja ja “Diili”.

Töötan Palupera põhikooli direktorina alates 17.
juulist 2007.
Olen sündinud 26. novembril 1959. aastal Võru
linnas. Perkonnaseisult olen lesk, peres on täisealised poeg Kaarel ja tütar Kaarin.
Hariduselt olen algklasside õpetaja, koolijuht.
Olen omandanud ka parandusõppe õpetaja kutse
ja läbinud mentori koolituse.
Eesti haridusmaastikul töötan 29ndat aastat.
Eelnevalt olen olnud õpetaja, õppealajuhataja,
direktor, täiskasvanute koolitaja. Olemuselt optimistliku ellusuhtumisega, eriliseks kutsumuseks
on reisimine.
Koolijuhina pean kõige olulisemaks Palupera
valla ilusa mõisakooli säilimist haridusasutusena.
Tegutsev kool kui institutsioon pole oluline mitte
ainult haridusasutusena vaid ka antud paikkonna
kultuuriväärtuste säilitaja ja traditsioonide edasikandjana.
Väikese maakooli püsima jäämise võtmena
näen individuaalset lähenemist õpilastele ja tõhusat ning mitmekülgset huviharidust koolis. Igale
lapsele tuleb leida tema võimetele sobivad võimalused õppimiseks ja huvihariduseks. Selleks on
koolis vaja eri võimalusi andekatele lastele ning
tugisüsteeme vähemandekate laste jaoks.
Loomulikult on lapsele esmatähtis saada koolist
kvaliteetne haridus, mille pinnalt jätkata haridusteed kõrgemas kooliastmes. See omakorda eeldab koolis kompetentse ja paindliku pedagoogilise kaadri olemasolu.

Palupera põhikool võtab
alates 01.09.2007 tööle kvalifikatsiooninõuetele vastava

MTÜ Nõuni Loodus- ja Arenduskeskus

vene keele õpetaja
Head Nõuni piirkonna lapsed!

Hellenurme mõisapargis

Kutsume teid augustil eelviimasel
nädalal koolialguse EKSKURSIOONILE

Eesti taasiseseisvumispäeva
pidulik kontsert

Ida-Virumaale.
Käime elektrijaamas ja kaevanduses.
Osalustasu 40 krooni.
Info ja registeerimine Marika Viks, tel.5346 5648.
Sõit toimub tänu Eesti Energiale.

Otepää liikluskultuurist
Augustikuu ilusad ilmad võimaldavad veel suvemõnusid nautida. Paljud kasutavad puhkust
selleks, et sõita ringi mööda Eestimaad.
Politseile on see aeg tööd täis. Kõik me oleme
kindlasti kas kuulnud või ise näinud, milline on
meie liikluskultuur. See ei avane mitte ainult selles, kuidas ja millise kiirusega me kuskil maanteelõigul sõidame, vaid ka tavalistes situatsioonides - turvavööd kasutades, autot parkides jne.
Tihtilugu jätab meie teedel-tänavatel toimuv aga
kultuuritu mulje.
Otepääl käib ka suvel palju rahvast. Eriti on
seda märgata reede pealelõunast alates, kui linnas liigub ringi tavalisest rohkem autosid. Tullakse erinevatest paikadest, igaühel kaasas ka oma
liikluskultuur.
Peatun mõnel kitsaskohal, mis puudutab prae-

gust üldist liikluskorda meie linnas.
Kõigepealt parkimine. Kohalikud elanikud
peaksid hästi teadma, kus seda tohib ja kus seda
ei tohi. Paraku toimivad mõned risti vastupidi.
Ilmekaks näiteks Konsumi poe ees olev sõidutee.
Kuigi juba tee valmissaamisest alates on sõidutee postimaja poolses ääres sõidukite parkimine
keelatud, jäetakse oma kütuseneelaja ikka sinna.
Kui on suurema sõiduki või vähese juhtimiskogemusega juht, on temal üpriski raske sealt “taskust” välja manööverdada.
See juht peab hoolikalt vaatama, et ta ei keeraks ette sõiduteel liiklejale, lisaks peab ta jälgima
ka valesse kohta pargitud sõidukit, et mitte seda
riivata. Näiteks 29. juunil parkis üks juht jällegi
oma sõiduki valesti. Seekord sai ta aga selle eest
karistada, ent mitte protokolli näol. Nimelt soovis

25. augustil algusega kell 19.00.
Esinevad lauluansamblid Helles ja
Laululeenud, tantsutrupid Mathilde ja
Helles ning muusikaansambel Lahe.

(koormus 12 tundi nädalas).
ASUKOHT: Palupera, Valgamaa
KONTAKT: S.Variku
Tel. 5819 3610
e-post: Svetlana.Variku@mail.ee

KONTSERT ON TASUTA.

parklast välja sõita üks kaubik, mille juht paraku
ei märganud valesti pargitud autot ja tagurdas
sellele otsa. Kaubikujuhi kiituseks tuleb öelda,
et ausa kodanikuna jäi ta sündmuskohale ning
tunnistas oma eksimust (enne manöövrit tuleb
kontrollida, et seda saaks teha ohutult) ja mõlema sõiduki juhid jõudsid kokkuleppele, ehk siis
kahjud hüvitab kindlustus.
Siit oleks õppetund teistelegi valesti parkijatele, sest kui parklast välja tagurdava sõiduki juht
poleks märganud, et sõitis millelegi külge, peate
kahju maksma teie ise.
Samas on vaid mõnekümne meetri kaugusel
linna keskväljakul rida vabu parkimiskohti, mida
saaks edukalt kasutada oma sõiduki parkimiseks.
Meis on aga vist niipalju laiskust.
Arvan, et kui neid treppe ees ei oleks, sõidaks
mõni juht vist isegi poodi sisse! Kuidas muidu
aru saada sellistest parkijatest, kes oma auto jätavad otse kollase joonega keeluala sisse?
Teine probleem on ilma turvavööta sõitmine ja

kiiruse ületamine. On juhte, kes tunnistavad oma
viga. Samas on ka neid liiklejaid, kes ei saa aru,
et politsei ei koosta väärteomaterjale enda lõbuks, vaid liiklejate endi turvalisuse tagamiseks.
Meeldetuletuseks kõigile – kui sõiduautos on
turvavööd kinnitamata, saab karistada iga rikkunu, mitte ainult sõiduki juht. Ka tuletan meelde,
et rolleriga sõites peab juht olema vähemalt 14
aastane ning sõitjatel peavad olema kiivrid peas.
Kuna Otepää on tuntud oma suviste (spordi)ürituste poolest, mis tihtilugu kulgevad mööda
avatud liiklustrassi, on palve liiklejatele: jälgige
hoolega ajutisi liiklusmärke, sealhulgas kiirusepiiranguid või siis reguleerija märguandeid! Vajalik
on see ka praegu, kui käivad suured teetööd.
On juba ammu teada, et kui üks juht sõidab
korralikult ja teine kihutab, saavad nad lõpuks
linnas ikka esimese valgusfoori juures kokku.
Ohutut ja turvalist liiklemist soovides
Otepää konstaablijaoskonna juhtivkonstaabel
MEELIS LILL

PUKA

10. august 2007

Võrtsjärve mängud Pukas

AMETLIK INFO
Puka vallavolikogus
Kinnitati muudatused Puka alevikus asuvate tänavate nimetuste
ning kinnistute numbrite osas. (Vallavalitsus teatab tehtud muudatustest ametiasutustele ja registritele. Käesoleva aasta lõpuks on
planeeritud kõikidele tänavatele ja majadele tellida vastavad numbrimärgid ja sildid).
Muudeti 2007. aasta eelarvet.
Kinnitati lisaeelarve tulude osas summas 574 000.- krooni, sellest
58 000.- elamumajandusele; 130 000.- Aakre küttesüsteemi remondiks; 61 000.- Puka Lasteaia remondiks; 10 000.- auto remondiks;
310 000.- Puka laululava ehitamiseks; 5000.- Aakre Lasteaed-Algkooli
info- ja kommunikatsioonikulude katteks.
Kinnitati Puka valla 2006. aasta majandusaasta aruanne.








Puka vallavalitsuses
juunis ja juulis
Anti nõusolek Aakre külas asuv Teppo katastriüksuse jagamiseks
viieks iseseisvaks maaüksuseks: Teppo I, II, III ja IV maaüksus,
sihtotstarbega maatulundusmaa ja Teppo tee maaüksus, sihtotstarbega transpordimaa; Rebaste külas asuva Oona – veski katastriüksuse jagamiseks kolmeks iseseisvaks maaüksuseks: Oona – Veski I
ja III maatükk, sihtotstarbega maatulundusmaa ja Oona – Veski
II maatükk, sihtotstarbega elamumaa; Põru külas asuv Lepaniidu
katastriüksus kaheks iseseisvaks maaüksuseks Lepaniidu ja
Lepaniidupõllu, sihtotstarvetega maatulundusmaa; Pühaste külas
asuva Ala-Parmu B katastriüksuse jagamiseks kaheks Ala-Parmu ja
Pihlaka maaüksusteks, sihtotstarvetega maatulundusmaa.
Otsustati korraldada avatud hankemenetlus Puka aleviku ja valla
teede remonditööde teostamiseks ehitaja leidmiseks.
Määrati hooldaja kahele puudega isikule ning lõpetati ühel isikul.
Toimetulekutoetust otsustati maksta juunis ja juulis viiele isikule.
Otsustati maksta sünnitoetust kahele isikule (kummagile 3000.-),
ühekordset toetust kokku 3920.- krooni ulatuses ning ühele isikule
5000.- krooni ulatuses tulekahjus hävinud hoone taastamiseks.
Seoses lapse esimesse klassi astumisega toetati 21 lapse vanemaid
ranitsatoetusega (300.- krooni lapse kohta).
Seadusest tulenevalt lõppes Puka Lasteaia juhatajaga viieks aastaks
sõlmitud tööleping. Puka Vallavalitsus korraldas juhataja ametikoha täitmiseks konkursi. Konkursil osales Tiina Trees, kes on senini
Puka Lasteaia juhatjana oma tööd väga hästi teinud. Ta on leidnud
tunnustust nii kolleegide kui ka lastevanemate poolt. Käesoleval
aastal omandas ta Tallinna Ülikoolis haridusteaduste magistri kraadi.
Konkursikomisjoni ettepanekul kinnitas vallavalitsus Tiina Treesi
Puka Lasteaia juhataja ametikohale.
Puka Vallavalitsus kuulutas välja läbirääkimistega hankemenetluse Puka Rahvamaja renoveerimistööde teostaja leidmiseks.
Kvalifitseeriti hanketeates fikseeritud nõuded täitnud kaks firmat
ning otsustati hakata nendega läbirääkimisi pidama.
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Juulis toimusid Pukas 36. Võrtsjärve suvemängud. Kogu ettevalmistusnädala oli sadanud
vihma, kuid seda rõõmsam oli meel mängude
päeval, sest hommikust saati paistis päike.
Varakult hakkasid kogunema valdade
võistlejad, kell kümme toimus mängude
avamine. Tervituseks said sõna vallavanem,
maavalitsuse esindaja, riigikogu esindaja ja
võistluste peakohtunik.
Ja oligi käes aeg kuulutada mängud avatuks ja heisata lipp. Päev oli sisustatud nii,
et ka pealtvaatajatele leidus tegevust. Kella
kahest sai jälgida skulptuuride valmistamist.
Oma esinemisega haaras jõukatsumises rahvast kaasa lööma jõumees. Igal aastal on
kaasalööjaile ja vaatajaile huvi pakkunud
mälumäng, nii ka sellel aastal.
Oligi kätte jõudnud aeg taidlejate etteasteks. Igal aastal on antud teema järve kohta,
mille alusel tuli seada kava. Kuid sel aastal
otsustasime, et anname kõigile vaba teema,
ja oligi huvitavam.
Meie laululaval toimuva esimese ürituse
avasid Aakre väikesed tüdrukud oma nõiatantsuga, mis võeti vastu tugeva aplausiga.
Kava seadsime üles nii, et iga valla tulekut ja
minekut lavale sisustasid meie omad taidlejad.
Oli hea vaadata, et sedakorda võtsid osa ka

lapsed. Viiratsist esinesid kanneldajad, kes
olid just konkursilt tulnud. Tarvastu oma
pika õunaussiga, läbis kogu oma valla kultuuriasutused, Rõngu tõi välja oma trumbi
– puhkpilli, mis kõlas võimsalt üle kogu
Puka. Rannu trumbiks on alati tantsud, ka
sel korral võlusid nad oma tantsuga kogu
publiku.
Meilt astusid üles naisansambel, kantritantsijad, Aakre tantsijad, Kuigatsi kantritantsijad, tantsurühm Vokiratas ja solistina
Enno Pung.
Pärast taidlust toimus karikate ja medalite
kätteandmine. Mängude lõpetamisel anti
teatepulk edasi Viiratsi vallale, kelle kord on
korraldada järgmised suvemängud.
Õhtu jätkus tantsu ja laulu saatel, mida
nüüd hoidis oma taktikepi all Vello Orumets.
Umbes keskööl pakkus vallavalitsus rahvale
üllatuseks ilutulestikku, mis oli tõesti ilus ja
võimas.
Tänan kõiki taidlejaid, kes aitasid kaasa
programmi kokkuseadmisel ja selle läbiviimisel. Ilusat suve Teile ja kohtumiseni järgmisel
üritusel ning sügisel uuel hooajal!
Puka Rahvamaja juhataja HELGI PUNG













Puka vallavolikogu määrus
Puka, 28. juuni 2007 nr 9
Puka alevikus asuvate tänavate askohtade täpsustamine,
neile nimede määramine ning kinnistute numeratsioonide
korrastamine
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse
seaduse § 22 lg 2 ning kohanimeseaduse § 4 lg 1 p 4 § 5 lg
4; § 6 lõiked 1, 2, 4, 8 alusel.
§ 1 ÜLDSÄTTED
(1) Puka vallas Puka aleviku Otepää maantee ning Oja ja
Tööstuse tänavad ei kulge loogiliselt.
(2) Aleviku mitmetel tänavatel paiknevate hoonete numbrid
on eksitavad ja puudub järjepidevus.
(3) Tänavanimede ja kinnistute numbrite korrastamise
eesmärgiks on tagada kõikide aadressandmete arusaadav
skeem.
(4) Asendiplaanid asuvad Puka Vallavalitsuses.
§ 2 UUTE TÄNAVANIMEDE MÄÄRAMINE
(5) Otepää maanteelt Kolli küla poole suunduv teelõik
nimetada Käo tänavaks.
(6) Kesk tänavalt vallamaja poole kulgev tänav kuni Kooli
tänavani nimetada Valla tänavaks.
(7) Tööstuse tänav algab Otepää maanteelt raudteeülesõidukoha lähistelt ning kulgeb paralleelselt raudteega kuni
AS Gomab Mööbel Puka tsehhini, pöördudes vahetult enne
tsehhi vasakule kulgedes kaarjalt üle Ebumäe kuni EbumäeLinnamäe teeni.
(8) Oja tänav algab Tööstuse tänavalt ca 50 m kaugusel
Otepää maanteest pöördudes kaarjalt paremale ning väljudes
uuesti Tööstuse tänavale.
(9) Metsa tävalt Oja tänava suunas kulgev teelõik ca 200 m
ulatuses nimetada Metsa-Põik tänavaks.
(10) Tööstuse tänavalt kulgev endine Oja tänava teelõik ca
200 m ulatuses nimetada Ebumäe tänavaks.
(11) Otepää maanteelt algav paralleelselt raudteega Tartu
suunas kulgev teelõik ca 400 m nimetada Raudtee tänavaks.

Puka teated
Puka lasteaed alustab tööd
esmaspäeval, 13. augustil.
Aakre Lasteaed-Algkool ootab oma
lasteaialapsi teisipäeval, 21. augustil
ja koolilapsi 1. septembril kell 11.

Puka vallavalitsus võtab
tööle

bussijuhi.
Avaldus, CV ja muud dokumendid esitada
hiljemalt 17. augustiks 2007 Puka vallavalitsusse või saata aadressil Kooli 6, Puka

SÜNNID
Hegert Härm
Teesi-Kai Ragun

67217 Valgamaa.
23. juuni
6. juuli

§ 3 KINNISTUTE NUMBRITE MÄÄRAMINE
(12) Koidu tänav 2 uueks aadressiks nimetada Pargi t 11
(13) Alliku tänav 4 uueks aadressiks nimetada Alliku t 2
(14) Alliku tänaval asuva endise eluasemekrundi aadressiks
nimetada Alliku tn 4
(15) Tiigi tänav 2 uueks aadressiks nimetada Tiigi tn 1
(16) Tiigi tänav 1 uueks aadressiks nimetada Tiigi tn 3
(17) Tiigi tänav 3 uueks aadressiks nimetada Tiigi tn 5
(18) Tiigi tänav 5 uueks aadressiks nimetada Tiigi tn 7
(19) Tiigi tänav 7 uueks aadressiks nimetada Võru maantee
2a
(20) Tiigi tänav 4 uueks aadressiks nimetada Tiigi tn 2
(21) Kesk tänav 21 uueks aadressiks nimetada Valla tänav 2
(22) Kesk tänav 37a uueks aadressiks nimetada Kesk tn 37
(23) Kesk tänav 10 uueks aadressiks nimetada Kesk tn
2a.
(24) Jaama tänav 10 uueks aadressiks Jaama tn 8
(25) Jaama tänav 14 uueks aadressiks Jaama tn 10
(26) Endised Otepää maante kinnistud nimetada Käo tänava
järgi alljärgnevalt:
1) Otepää maantee 9 uueks aadressiks Käo tn 1;
2) Otepää maantee 11 uueks aadressiks Käo tn 3;
3) Kolli külas asuva Päikese kinnistu aadressiks nimetada
Käo tn 5;
4) Otepää maantee 10 kinnistu uueks aadressiks nimetada
Käo tn 2;
5) Otepää maantee 9a (Karikakra kinnistu) uueks aadressiks
nimetada Käo tn 4;
6) Kolli külas asuva Käomõisa kinnistu uueks aadressiks
nimetada Käo tn 6;
7) Kolli külas asuv Lõosilma kinnistu uueks aadressiks nimetada Käo tn 8;
(27)
Otepää maanteel asuvatele kinnistutele nimetada
uued numbrid alljärgnevalt:
1) Otepää maantee 13 aadressiks Otepää mnt 9;
2) Otepää maantee 15 aadressiks Otepää mnt 11;
3) Otepää maantee 17 aadressiks Otepää mnt 13;
4) Otepää maantee 19 aadressiks Otepää mnt 15;
5) Otepää maantee 21 aadressiks Otepää mnt 17;
6) Otepää maantee 23 aadressiks Otepää mnt 19;
7) Otepää maantee 37 aadressiks Otepää mnt 21;
8) Otepää maantee 39 aadressiks Otepää mnt 23;

Info tel 7669 412.

9) Otepää maantee 41 aadressiks Otepää maantee 25;
10) Otepää maantee 43 aadressiks Otepää mnt 27;
11) Otepää maantee 45 aadressiks Otepää maantee 29
12) Otepää maantee 12 aadressiks Otepää mnt 10;
13) Otepää maantee 14 aadressiks Otepää mnt 12;
14) Otepää maantee 16 aadressiks Otepää mnt 14;
15) Otepää maantee 18 aadressiks Otepää mnt 16;
16) Otepää maantee 20 aadressiks Otepää mnt 18.
(28)
Tööstuse tänaval asuvate kinnistute uued aadressid
nimetada alljärgnevalt:
1) Tööstuse tn 13 aadressiks Tööstuse tn 9;
2) Oja tn 25 aadressiks Tööstuse tn 11;
3) Oja tn 27 elamu aadressiks Tööstuse tn 13;
4) Tööstuse tn 11 elamu aadressiks Tööstuse tn 2;
5) Tööstuse tn 9 aadressiks Tööstuse tn 4;
6) Valga Gomab Puka tsehhi hoone aadressiks Tööstuse tn
6;
7) Oja tn 17 aadressiks Tööstuse tn 8;
8) Oja tn 15 aadressiks Tööstuse tn 10.
(29)
Metsa-Põik tänaval asuvate asuvate kinnistute aadressiks nimetada:
1) Oja tn 3 aadressiks Metsa-Põik 2;
2) Metsa tn 6 aadressiks Metsa-Põik 1.
(30)
Metsa tänaval asuvate kinnistute uued aadressid
nimetada alljärgnevalt:
1) Metsa tn 5a aadressiks Metsa tn 7
2) Metsa tn 7 aadressiks Metsa tn 7 a;
3) Metsa tn 8 aadressiks Metsa tn 6;
4) Metsa tn 12 aadressiks Metsa tn 8;
5) Metsa tn 10a aadressiks Metsa tn 12;
(31)
Ebumäe tänaval asuvate kinnistute aadressid nimetada alljärgnevalt:
1) Oja tänav 21 uueks aadressiks Ebumäe 2
2) Oja tänav 19 uueks aadressiks Ebumäe 4
(32)
Raudtee tänaval asuvate kinnistute aadressid nimetada alljärgnevalt:
1) Otepää mnt 29 uueks aadressiks Raudtee tn 2
2) Otepää mnt 31 uueks aadressiks nimetada Raudtee tn 4
3) Otepää mnt 33 uueks aadressiks nimetada Raudtee tn 6
§ 4 MÄÄRUSE JÕUSTUMINE
Määrus jõustub alates 1. juulist 2007. a.
Vallavolikogu esimees HELDUR VAHT

Puka valla võistlejad
Võrtsjärve suvemängudel
Teatejooksud
Lapsed (Cärol Tutk, Janeli Lilleallik, Kati
Kõiv, Kaari Tilga,Arette Riis, Karl Kadaja,
Martin Nurmetu,Alari Suun, Taavi Kurvits,
Karel Tilga) – 4. koht.
Täiskasvanud (Anneli Püüa, Diana Teder,
Mari Piir, Helene Piir, Andrus Looskari, Lauri Looskari, Steven Teder, Valmet Vaht) – II
koht.
Vallajuhid (Heldur Vaht ja Heikki Kadaja)
– III koht.
Petank (Baibi Villem, Erki Saarmann, Raimo Koppel) – 6. koht.
Sekretär (Lea Trees) – 5. koht.
Sangpomm (Riivo Tutk, Heikki Kadaja, Lauri Looskari) – III koht.
Laste rahvastepall (Kertu Tilga, Merlicande
Lehtsaar, Agnes Teorein, Birgit Loos, Pärt
Kuvvas, Karel – Romet Pedajas, Kaimar
Koslov,Andry Tutk, Karel Tilga) – 4. koht.
Sõudmine kanuudel (Karin Kõrgesaar, Madis Possul) – III koht.
Vesijalgratas (Kaia Kõiv, Kaimor Kärsna)
– III koht.
Naiste võrkpall (Rita Vaht, Mirja Sarapuu,
Kai Kadaja, Terje Kartau, Kaire Vilson, Helen Volver, Kaire Kuvvas, Piret Müür) – III
koht.
Mälumäng (Eerik Müts, Velvo Mõttus, Ants
Kallis, Agur Ostrak, Kristjan Moorast) – I
koht.
Meeste võrkpall (Andrus Teorein, Ingemar
Liigand, Marko Mett, Gunnar Sarapuu, Janno Jõlla, Margus Ingver) – II koht.
Skulptuur (Helina Kangro) – II koht.
Jalgrattakross (oma vanuseklassides Gabriel Lepik – I koht, Aili Popp – I koht, Margus Trees – II koht, Ene Aigro – I koht, Piret
Müür – II koht).
Köievedu (Janar Mekk, Jarmo Mekk, Kaido
Rebane, Toomas Juus, Neeme Riis, Kalev
Mekk, Enno Pung) – III koht
Kalapüük (Elmar Koppel ja Arno Kanarik)
– III koht
Tänavakorvpall (oma vanusegrupis Cärol
Tutk, Arete Riis, Triinu Nurmetu, Janeli
Lilleallik – I koht; Maria Mekk, Reesi Riis,
Greete Hirvesoo, Sandra Oksaar – I koht;
Valter Vaht, Alari Suun, Martin Nurmetu,
Martti Kõiv – I koht; Sten Tiidt, Jaanus Vutt,
Tarmo Jõesaar, Henri Püüa – II koht).
Kergejõustik (Helene Piir – 100 m I koht,
800 m II koht, kaugushüpe I koht, kuulitõuge III koht; Diana Teder – 100 m I koht,
kaugushüpe I koht; Leelo Jegeorova – 100
m III koht, 800 m III koht; Aili Popp 800 m I
koht; Maia Looskari – kaugushüpe II koht,
kuulitõuge I koht; Kristi Nagla – kaugushüpe III koht, kuulitõuge II koht; Mari Piir
– 100 m I koht, 500 m I koht, kaugushüpe
I koht,kuulitõuge I koht; Piret Müür – 100
m III koht; Rita Vaht – kaugushüpe I koht,
kuulitõuge II koht; Steven Teder – 100 m I
koht, kuulitõuge; Valmet Vaht 100 m; Raiko
Kiudma – 1500 m II koht; Andrus Looskari
– kaugushüpe II koht, kuulitõuge II koht;
Riivo Tutk kuulitõuge; Neeme Riis 100 m –
III koht; Sven Maschorov – 1500 m II koht;
Kajar Tilga – 1500 m III koht; Margus Kübar
– kuulitõuge I koht; Alar Lamp – kuulitõuge II koht. Tublilt esinesid ka Liiri Looskari,
Ene Aigro kuulitõuge ja Jaanus Hiiemäe.).

MIS JUHTUS
Suitsuandur päästis halvimast
4. augustil kell 01.18 teatati häirekeskusele,
et Puka alevikus Kesk tänaval on kahekorruselise mitme korteriga puumaja teine
korrus suitsu täis. Tulekahjust teatas majaelanik, kes oli ärganud naaberkorteris tööle
hakanud suitsuanduri signaalist.
Inimesed õnnetuses kannatada ei
saanud.
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SANGASTE

Noortelaager Elavad kivid

LEA KORBUN

Koolieelikute suveprogramm 2007
Sügisel Keeni Põhikoolis kooliteed alustavad 20
last osalevad Lastekaitse Liidu projektis „Koolieelikute suveprogramm 2007“. Projektiga soovib Lastekaitse Liit kaasa aidata lapsevanemate ja kooli
koostööle.
Projekti raames toimub 14. ja 15. augustil VäikeTrommi turismitalus aktiivse puhkuse laager. Sel
aastal rahastab laagrit Lastekaitse Liit, lastevanematelt küsitakse ka pisut osalusmaksu.
Tegevused laagris
Sotsiaalsete oskuste kujundamine: eneseteenindamine, hügieen, toimetulek vanemateta uues
situatsioonis, teistega arvestamine, toimetulek
kollektiivis; loovtegevused: muinasjututegelastega kohtumine, looduspildi valmistamine; sportlikud tegevused: koostöö, julgus, osavõtlikkus,
vastupidavus matkamisel ja maastikumängus,
oskus teistega mängida; mõttetegevus: diagnostilise mängu läbimisel vajalikud otsustamised, olemasolevate teadmiste kasutamine.
Laager lõpeb 15. augustil kell 17.30. Lastevanematel on kohtumine psühholoogiga, kes annab
nõu, kuidas aidata last kooliväsimuse ja koolistressi puhul ning vastab küsimustele, mis lapsevanemaid huvitab. Laagrisse tuleb huvitavaid
külalisi, kellega lastel on koos mõnus mängida.
On veelgi mõni üllatus!
Soovin, et kõik Keeni kooli 1. klassi tulevad lapsed veedaksid koos kaks mõnusat laagripäeva ja
neil tuleks tore koolitee algus.
SAIMA TELL

RIINA PILL

Kolme valla eakate
suvepäev
Selle suve ühel ilusamal päeval, 22. juulil kohtusid vanas Restu mõisapargis Tõlliste, Sangaste
ja Puka valla eakad, et koos lõbusalt aega veeta.
Suur tänu Heino Kängsepale, kes taotles loa pargi
ja elektri kasutuseks ning lõi agaralt kaasa pargi
korrastustöödel. Vaatamata kõrgele eale on Heinol tahtmist ja jõudu küllaga!
Pühapäeva hommikul paigaldas OÜ Lavad ja
Telgid hiigeltelgi ning AS Silva-Agro tõi kohale
lauad-pingid.
Päev ise oli suviselt kerge – grillimise ja värske
salativalikuga. Salatid tõid kohale peolised ise,
kokku 26 eri liiki salatit ning igaühel killuke valmistaja hinge ka sees. Kohalviibijad said kõiki salateid
hinnata ja arvamus oli üks- kõik on väga head!
Parimateks peeti siiski Aino Jäägeri, Leida Pooli ja
Tiiu Ivaski salateid.
Grillimist toimetasid mehed Jaan, Ilmar ja Kaarel.
Kaarel täitis osavalt ka kelneri ametit. Palju tänu
teile!
Peo avas Ilmar Tiideberg mahedate kandlehelidega. Seejärel esitas Valve Sprenk omaloodud
laule ja luuletusi, mis olid tõeliselt hingesoojendavad.
Tervitama tulid ka valdade juhid Madis Gross ja
Olev Tammela Tõllistest ning Rando Undrus Sangastest. Täname meelespidamise eest!
Puka valla eakad esinesid samuti laulude ja tantsudega. Publikut võlus Enno Pungi esinemine pereansambli saatel. Esinemised lõppesid Sangaste
„Rõõmurullide“ etteastega ning kolme valla tantsurühmade ühistantsuga.
Tõrva Tilde vahepalad olid vürtsiks kogu kavale.
Naer on ju parim ravi haiguste raviks ja meeleolu
tõstmiseks.
Lõpuks haaras pereansambel Pukast kogu rahva
ühiselt laulma ja tantsima. Tuju oli lõbus kuni viimase peolise lahkumiseni. Suur suur tänu kõigile
osavõtjatele, sest teist kõigist oli palju abi ja tänu
teile pidu õnnestuski!
Eks mõnigi asi oleks võinud paremini olla, mõndagi paremini teha, aga vigadest õpime ja järgmisel korral oleme targemad. Soovin teile kõigile
ilusaid augustipäevi ja tänan kõiki sõpru, kes alati
on abiks ja toeks.
Kohtumiseni Pukas 2008. aasta suvel!
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Laulmist juhendab Nõo koguduse õpetaja Mart Jaanson

Meie tahame olla cool`id.
Meie tahame olla head.
Käia tahame naeratus huulil,
Ära unustada oma vead.
Me ei taha koormat ja vaeva,
Olla inetu üksi ja kurb.
Me ei taha sundi ja sõimu
Ja et igalpool valitseb surm.
Me oleme elavad kivid, millest
Jumal müüri laob.
Eluraamatus on meie nimed, ehkki
ihu meil põrmu kaob.
Ehkki ihu meil põrmu kaob.
Mart Jaanson 2007
Tänu Jumalale – meie laager
õnnestus! Vaatamata vihmale

ja vaatamata kõigele, mida maailmal on pakkuda. On heameel
tõdeda, et me hoolime üksteisest ja tahame hoida seda, mis
püha.
Kui palju on piiblis räägitud
kividest? Võime leida üsna palju
näiteid. Üht-teist huvitavat kivide
kohta piiblis uurisid noored, kes
võtsid osa EELK Valga praostkonna XI noortelaagerist „Elavad
kivid“, mis toimus 1. ja 2. augustil
Soontagal Saeveski puhkealal.
Selles osales 33 noort Otepäält,
Laatrest, Sangastest, Nõost ja
Puhjast. Kahe päeva jooksul
toimusid rühmatööd, palvused,
võistlused ja maastikumäng. Iga
laagriline sai maalida oma kivi,

mis jäi ühtlasi laagri suveniiriks.
Piiblidraamat näideldes osutus
aga kõige populaarsemaks tegelaskujuks kivi!
Tegevusi laagris juhendasid
Mart Jaanson, Imbi Tanilsoo,
Ketlin Sirge, Tiina Sirge ja allakirjutanu. Väga oluline osa meie
laagrites on olnud laulmine
kitarri saatel, mida juhendab
Nõo koguduse õpetaja Mart
Jaanson. Mardil valmis laagri
jaoks vastav temaatiline laul (vt.
katkend laulust artikli alguses).
Meistrimeheha oli abiks Vladimir
Koriskevish.
Suur tänu sponsorfirmadele
Otepää Lihatööstus, Paadi Pagar,
Todas, Estover, Selver Valga
kauplus, Nõo Lihatööstus ja
Kalevite Kodu kommipood
Valgas, kes annetasid meile laagritoidu. Tänu tublidele kokkadele, kes meile 2 päeva jooksel
süüa valmistasid. Marika Troonil
ja Kersti Kaljumäel on nüüd
lisada järjekordne väliköögi kasutamise kogemus. AS Silva-Agro
aitas meie laagrilisi transpordi
ja muu vajalikuga.
Rõõm kordaläinud laagripäevadest looduse rüpes saadab meid ning annab lootust ja
jõudu korraldada ka järgmisel
aastal koguduste vaheline noorte
telklaager. Kaunist suvelõppu
kõigile!

Kääriku
Puhke- ja Spordikeskus
pakub tööd

toateenijale ja
köögitöölisele.
Sooviavaldus saata 27. augustiks 2007 kas e-posti aadressile
kaariku@ut.ee või Kääriku Puhkeja Spordikeskus, Kääriku 67301,
Otepää vald.

info tel 509 8622, Rassel Illak.

RIINA PILL
EELK Sangaste Kogudus

Küll on hea aitäh öelda!
23. juunil toimunud Sangaste valla päeva aitasid
läbi viia paljud tublid inimesed. Suur tänu Kaija
Kõivule ja sõpradele, Sangaste lasteaiale, koolile
kõigile esinejatele ja nende juhendajatele, Sangaste
Lossile, käsitöö näituse tegijatele ja kõigile meile,
kes me koos olime ja lustisime.
Meie ettevõtmist toetasid väga paljud firmad,
kelle abil saime päevasel lasteüritusel ja õhtusel jaanitulel suurepäraseid üllatusi ja kingitusi teha.

Kes tahab elada tõelist elu, see elab ka teistele
(Seneca)
Sangaste vallavalitsus tänab: Ravin Kaubanduse
OÜ, AS Sanwood, Landhaus OÜ, Kesa-Agro
OÜ, Sangaste Linnas AS, Sanlind OÜ, SilvaAgro AS, Finlaid OÜ, Otepää Lihatööstus
Edgar OÜ.

Vaata ja imesta!
73. Restu spordipäev on täna
juba minevik. Imetlusväärne,
et ikka jagub rahvast ja võistlejaid meie valla tagasihoidlikule
spordipäevale. Suviste kultuurisündmuste kalender on meeletult tihe ja käib kõva rebimine,
et inimest meelitada just „oma“
üritusele.
Võib-olla on Restu spordipäeva üks võlusid just see, et võisteldakse looduslikul staadionil,
kõik kulgeb kuidagi loomulikult
ja närvitsemata. Ettevalmistused
nõuavad siiski oma aja ja energiakulu.
Juba aastaid näevad võistlusplatsi
korrastamise ja ettevalmistamisega vaeva Restu küla mehed
Raul ja Lauri Nämi ning Mati
Raudsepp Keeni külast. Mati
koordineerib käesoleva aasta
suvest ametlikult ka valla spordielu. Need mehed võtsid ise osa
hommikupoolikul toimuvatest
kergejõustikualadest ja korraldasid päeva teisel poolel Restu
rammumehe võistlust.
Tänavu selgitati meie piirkonna jõumeest juba kahek-

Taga vasakult
Mati Raudsepp
ja Lauri Nämi
kohtunikuametis.

sandat korda. Kui rammumehe
suurejoonelist auhinnalauda on
toetanud kogu aeg erafirmad OÜ
Landhaus ja Restu karjäär, siis
käeoleval aastal toetasid erafirmad ka kergejõustikuvõistluste
korraldamist: Karli Oja Ruante
OÜ ning Martin Kasepuu Lõuna
Kinnisvaraarendus OÜ. Suurim
tänu neile selle eest!
Ikka imestan, et Keeni kooli
õpetajad ja teised abilised-kohtunikud raatsivad ja tahavad juba
aastaid augusti esimese pühapäeva veeta tulemusi mõõtes
ja aega võttes.
Vaatan ja rõõmustan, et noored nii aktiivselt võistluspäeval
osalevad. Enamus auhinnalisi

kohti noorte arvestuses võtsid
seekord Keeni kooli õpilased.
Meie, korraldajad peame edaspidi mõtlema võimalustele muuta
spordipäev atraktiivsemaks,
et tegevust oleks ka neile, kes
ise aktiivselt võistlustest osa ei
võta.
Kindlasti ei tule meil võimalusi
korraldada vabariiklikul tasemel
võistlusi või maailmameistrivõistlusi, kuid seda ei olegi vaja!
Ehk ongi nii pika traditsiooniga
spordipäeva võlu looduslik ja
tagasihoidlik võistlusplats.
Täielik võistluste protokoll ilmub järgmises Otepää
Teatajas.
MERLE TOMBAK

Keeni kooli võimlas
11. augustil 12.00-14.00
Eesti ja Leedu koondise
ILUVÕIMLEJATE
võistlus-esinemine
TASUTA!

K U U L U T U S E D
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Pakume tööd

isiklikule abistajale
Otepää külas liikumispuu-

OÜ Karter

dega 3. klassi tüdruku
abistamiseks koolis ja
vabal ajal. Vajalik auto-

J.Hurda 1B, Otepää tel. 7655 007
E-R
L

9.00-18.00
9.00-15.00

Firma NIKPO teeb katlamaju,
keskküttesüsteeme, maaküttesüsteeme ja santehnikatöid.
Garantii. Tel. 506 8509

Otepääl J.Hurda 1A
E-R 9.00-18.00
L
9.00-15.00

Üürin korteri. 5805 3751.
AS Teho võtab tööle haljasalade koristaja. Palk alates 5000
krooni. Info tel. 53 424 856.

Tel. 5555 1234 ja 5800 7600.

Pühajärve
Spa Hotell

võtab tööle

jõusaali instruktori
bowlinguoperaatori
Info tel 5251 541

teostab

SA Otepää Tervisekeskus

Tehase 2, Otepää

pakub tööd

autode tehnilist ülevaatust.
Avatud E-R
L

KUULUTUSED

Autopartner

tel. 7655 007

juhiluba.

Metabo elektritööriistad ja tarvikud
Telwin süsihappekeevitused ja
keevitustrafod
Wavin kvaliteetsed san.tehnilised
lahendused
Irwin
käsisaed

ORT TEHNOÜLEVAATUS OÜ
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meditsiiniõele

9.00-19.00
9.00-15.00

Blaupunkt autostereod
Sachs amortisaatorid ja sidurid
Moog roolisüsteemi osad
Centra akud,
Hella lisatuled
SKF veepumbad ja rattalaagrid

Noor pere soovib üürile võtta väiksema maja või korteri
Otepääl või selle lähiümbruses
(võib olla ka ahiküttega). Kontakttel 5366 8675.

Bremi ja Bosch süütesüsteemi osad

Müüa BMV 520i 84.a.
1.Töökorras mootor; 2.Esisilla
osad; 3.Bensiinipump;
4.Starter
5.Iluvõred ja muud kere detailid
Tel. 5144 288 Andres

CAN rolleri ja mootorratta kiivrid ja
kaitsmed

alates septembrist.

Tel. 7663 751

Kallis Eino Rohtla!

Lapsed ja lapselapsed peredega

Ostan väiksema kombaini (töökorras). Tel. 5197 4916.
Kutsun Otepää ja selle ümbruskonna koeraomanikke oma lemmikuid koolitama! Info: www.
freewebs.com/kauruna/

ootab oma kollektiivi:

Õnnitleme 80. sünnipäeval!

Autode disainikleebised

Info telefonil 5660 9414.

Nuustaku Pubi

Juubelipäeval me ühisel meelel
Sul soovime kõike, mis üllas ja hea:
nii tervist kui õnne Su tegude teedel.
Veel kaua me perega sammu Sa pea!

Teostan vanametalli, sealhulgas kodumasinate lõikust ja aitan realiseerida. Miika, tel. 5235
509 ja 5678 3888.

Müüa klaver. Telef. 5516 418

hooldusravi osakonnas

Teid teenindavad E. Lopman, A. Vasemägi.

Ostan korteri. 5562 3102.



KOKKA



abiKOKKA



baarmani

Info tel. 5299 713

MÜÜA

LÕHUTUD KÜTTEPUUD
TELLIMINE TASUTA
LÜHINUMBRIL

Laurson KV võtab tööle
maakleri. Väljaõpe kohapeal.
Eelistatud suhtlemiskogemus.
Evi Soone 5177 208.
Ostan kuivi küttepuid. Tel. 5158
137

1667
IN MEMORIAM

Autopartner

autoteenindus
J.Hurda 1A

tel. 7655 007

pakub tööd

autode esisilla
reguleerijale.

Avaldame kaastunnet Kerstile
perega kalli isa

Jeesus on ülestõusmine ja elu.
Kes Temasse usub, see elab, ehk ta küll sureb. Joh. 11:25

VELLO KOMMERI

Kallist emakest

surma puhul.

MARIA LAAVINGUT

Perekond Šmigun ja perekond
Laine

mälestab 80. sünni-aastapäeval tütar Laine perega.

AUGUST VISSAK
23.08.1913 - 25.06.2007

MARGUS HÄRM
08.10.1951 - 28.07.2007

On vaikus ja rahu sinuga
mälestus jääb meiega.

Avaldame kaastunnet Raigole õe

AILI ROIO
VALVE MÕTTUST

surma puhul.

mälestavad läheneva 80. sünniaastapäeva ja möödunud
20. surma-aastapäeva puhul lesk
ja poeg perega.

Otepää PäevakeskusHooldekodu pere

HELJU PILLE
ELS TEDER
03.05.1938 - 29.06.2007

Vaikus ja rahu on sinuga
mälestus aga meiega

Siiras kaastunne Ehale, Piretile ja
Pillele perekonnaga kalli

OTTO PENSA
09.01.1933 – 14.07.2007
kaotuse puhul.

ERNA ALLEV
10.05.1914 - 13.07.2007

14.03.1927 - 24.06.2007

Raimo, Liivi, Piret, Ülle, Kaarel,
Karl, Peeter ja Anti.

Südamlik kaastunne Kerstile
perega isa, vanaisa, ja äia

VELLO KOMMERI
kaotuse puhul.
Marina ja Juta peredega.

Head teekaaslast meenutades
14. juulil läks igavikuteele kauaegne otepäälane,
kunagine tubli töökaaslane,
suur spordisõber

OTTO PENSA

1959. aastal loodud Otepää Autoremonditehasesse asus ta tööle
esimeste hulgas ja tehas jäi talle töökohaks 40 aastaks. Peainseneri
töökohustuste kõrval hakkas Otto Pensa aktiivselt edendama tehase ja kogu Otepää linna
spordielu. Hea tahtmise korral oli tehasel võimalik kasutada rahalisi vahendeid oma töötajate vaba aja veetmise organiseerimiseks.
Linna suurima tööstusettevõtte abi oli hinnatav Otepää keskkooli saali valgustuse rekonstrueerimisel, võrkpalliplatsi ja staadioni korrastamisel. Neid töid vedas alati Otto Pensa.
Suur oli tehase osa Tehvandi suusahüppemäe ja kohtunikemaja ehitusel. Kõige innovaatilisemaks ideeks tolle aja kohta võib pidada valgustatud suusaraja ehitamist Linnamäehobuseraua ringile. Selline rada oli 1960. aastate lõpus väikelinna kohta väga võimas saavutus.
Ei jõua üles lugeda Otto Pensa organiseeritud ja paljudeks aastateks populaarseks
jäänud spordivõistlusi. Juba 1966. aastal toimusid “Sootalu mängud”. Need olid viimase
lume võistlused suusatamises. Aastaid toimusid valgustatud raja võistlused suusatamises
“Esimesed jäljed”, millel osalesid ka Otepääl treeninglaagris olnud sportlased. Otto lemmikalaks kujuneski suusatamine.
Olles aastakümneid tehase kehakultuurikollektiivi esimees, algatas ta tsehhidevahelised
võistlused kergejõustikus, suusatamises, võrkpallis ja lauamängudes. Tehase töölistel oli tänu
tema toetusele alati võimalik osaleda paljudel Valga rajooni asutustevahelistel võistlustel.
Tema algatusel toimusid palju aastaid soojad ja sõbralikud mõõduvõtmised Läti samalaadse tehase sportlastega Cesisest. Vabariiklikule autoremonditehaste vahelistele võistlustele
koondise koostamiseks toimusid alati tehasesisesed võistlused. See aga innustas treenima.
Tehases valiti igal aastal parimaid sportlasi.
Kujunes nii, et iga tehases ja ka Otepää linnas toimunud spordiüritus oli seotud Otiga
– nii oli ta tuntud rahvasuus. Oli see siis auhindade organiseerimine või võistluse idee väljapakkumine – ikka Ott abistajana eesotsas.
Paljudele tolleaegsetele tehases töötanud noortele olid tema organiseeritud spordiüritused tulevases ellusuhtumises väga tähtsad.
Oma eestimeelsust rakendas ta Otepää Vabadussõja mälestusmärgi taastamist organiseerides.
Selle kõige eest sügav kummardus ja tänu kõigi spordiga seotud endiste töökaaslaste poolt.

REKLAAM
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Postipangaga reisile
REKLAAMTEKST
Selgunud on Postipanga kevadkampaania
kliendiloosimise võitjad. 5000-kroonised reisid
enda valitavasse sihtkohta võitsid Aksel Klaas
Võhandust, Ilmar Lõbu Ahjast ja Henno
Tõugjas Sangastest. Palju õnne!
Kampaania toimus kõikides elektroonilistes Postipankades üle Eesti. Eesmärgiks oli
laiemalt tutvustada SEB Eesti Ühispanga ja
Eesti Posti koostööna sündinud Postipanka,
mis on edukalt tegutsenud juba 10 aastat. Postipanga müügijuhi Tarmo Sibritsa
sõnul näitasid kampaania tulemused seda,
et Postipank ei ole oma arengus veel lage
saavutanud. Inimesi, kes suvisel nn laisal
perioodil Postipanka tulid ning seal arvelduskonto avasid ja pangakaardi võtsid, oli palju.
Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kasvas pangalepingute arv ligi 85 % võrra.

kontole sularaha, avada arvelduskontot ja
taotleda pangakaarte. Lisaks sellele saab
sõlmida Internetipanga, telefonipanga,
otsekorralduse ja püsikorralduse lepinguid.
SEB Eesti Ühispanga deebetkaardi või ka
Postipanga kaardiga toimuvad tehingud
reaalajas, teise panka raha kandes mõningase viivitusega.
Ainulaadsus avaldub veel selleski, et
Postipankadega on kaetud ka kaugemad
paigad ja väiksemad asulad, moodustades
nii suurima pangakontorite võrgustiku
Eestis. Postkontorites tegutsev Postipank
pakub oma teenuseid ka linnainimestele,
kes näiteks puhkuse ajal mööda Eestimaad
reisides tahavad oma arveid maksta (või
sõlmida otsekorralduslepingu), sularaha
välja võtta jne.
Võimalusi on mitmeid – raha saab kanda
näiteks lastele, kes selle suvelaagris või ekskursioonil on planeeritust kiiremini ära
kulutanud ja lisa vajavad. Postipangast saab
raha kohe välja võtta.

Eestis ainulaadne

SEB Eesti Ühispanga klientidele on need
natukene soodsamad, teistele lisandub kodupanga võetav kaardi ristkasutustasu. Täpsema
hinnakirjaga saab tutvuda Postipankades.
Tarmo Sibritsa sõnul on igal juhul tegemist
kliendile kasulike tehingutega. Arvestades
aega ja raha, mis kulub kaugema kandi inimesel panka või sularahaautomaadi juurde
sõitmiseks, on kohalikus Postipangas arveldamine ja sularaha väljavõtmine palju soodsam.
SEB Eesti Ühispanga kliendid saavad pangakaardiga (ka Postipanga kaardiga) sularaha
välja võtta tasuta.

Otepää valla Mäha küla
elanikud ja kinnistute omanikud
on oodatud

küla teabepäevale
Otepää Golfiklubi restorani

reedel, 17. augustil kell 17.00.
Täpsem info Jüri Kork, tel 5021 508.

Petankiturniir duodele
Tähele tasub panna, kas postkontoris tegutseb elektrooniline või nn tavaline Postipank.
Reaalajas tehinguid saab teha elektroonilise
Postipanga valguskastiga märgistatud postkontorites.

toimub 15. augustil algusega kell 17.00
otepää petankiväljakul Hurda tänaval.
Oodatud on kõik Otepää Teataja lugejad. Autasuks karikad.
Info 5333 2005, Kaarel Tigane

Elektrooniline Postipank
Postipank on postkontoriga koos töötav
pangakontor, kus klientidel on võimalus
võtta välja sularaha, teha ülekandeid, maksta

Elektroonilise Postipanga kaudu saavad
tehinguid teha kõikide pankade kliendid.

Postipank soovib kampaania võitjatele kauneid reisielamusi, kõikidele klientidele aga
kaunist suve jätku!

Otepää Päevakeskus korraldab

12. augustil sõidu Kassinurmele
vaatama teatrit KASSIRABAL ...

Koostamisel on uus turismitrükis OTEPÄÄ

Väljasõit Aia poe juurest kell 16.45.
Pilet 125.-, pensionäridele 100.- (bussisõit tasuta).
Palun soovijatel võtta ühendust tänase päeva
(10. august) jooksul telef. 5516 418.

Reklaami tellimise viimane tähtaeg on 13. august 2007.
Värviline piirkonna turismiatraktsioone, erinevaid teenuseid ja
vaatamisväärsusi kajastav trükis antakse välja eesti ja inglise keelsena formaadis 170 x 245 mm, lehekülgede arv 44 või 48, tiraaž
10 000.
Trükises avaldatakse linna ja lähipiirkonna kaardid, millele kantakse ettevõtted, kes reklaami tellivad.
Reklaampinnad:
LIHTREKLAAM (firma nimi, aadress, kontaktandmed, lahtiolekuaeg)
500.REKLAAMRUUT
1/8 leheküljest FOTO/LOGOGA 1000.½ lk
2500.1 lk
3500.-

Valminud trükist levitatakse Otepää ja teistes Eesti turismiinfokeskustes, reisibüroodes, sise- ja välismessidel (TOUREST 2008,
MATKA 2008, BALTTOUR 2008 jm), Eesti välisesindustes, suurüritustel ja ettevõtetes.

Täpsem info ja ankeedid reklaampinna tellimiseks Otepää
Turismiinfokeskusest või www.otepaa.ee.

Külastame Kalvi mõisa, Valaste juga, Toila-Oru
parki, Narva-Jõesuud jm.

Otepää Turismiinfokeskus
Tartu mnt 1, Otepää
Tel. 766 1200, turism@otepaa.ee
Avatud: E-R 09-18; L-P 10-15.

Väljasõit 21. augustil kell 7.00 Aia poe juurest.
Sõit maksab 20 krooni.
Registreerida telef. 7668 592, 5516 418 või
õhtuti 7654 077.

Restoran Oscars

12. augustil kell 14.00 Pärna t. 15, Otepää.
Põnevad külalised,
muusika ja teelaud.
OLED VÄGA OODATUD!

Vaata ka www.palverandur.ee.

Laurson Kinnisvara
aitab lahendada kõik kinnisvaraga seotud küsimused:

-

müük
-ost
rent/üür
konsultatsioonid

Võtame omanikult lepinguga müüki kinnisvara.
Hea hind ja kiire müük!
Asume Otepääl Lipuväljak 13,
III korrusel kab. 307
Evi Soone, tel. 5177 208
Ootame Teid!

EKSKURSIOONI
Ida-Virumaale.

Trükise planeeritud ilmumise tähtaeg on september 2007.

Otepää Evangeelne Vabakogudus Palverändur tähistab oma
108. aastapäeva

Sissepääs on vaba.

Otepää Päevakeskus korraldab

Arenev Sihtasutus Tehvandi Spordikeskus
ootab oma meeskonda rõõmsaid ja teotahtelisi inimesi.
Kui oled huvitatud spordist, ei karda tööd
ja soovid anda oma panuse Tehvandi
Spordikeskuse arengusse, võta meiega
ühendust!

võtab tööle
oma meeskonda

ettekandjaid,
baarmane.
Nõudmised kandiaadile:

abivalmidus, aktiivsus, avatus ja
rõõmsameelsus.
Kasuks tuleb keelteoskus.

Hetkel vakantsed ametikohad on:
Ettevõte pakub:

• administraator
• kokk

kaasaegseid töötingimusi,
sõbralikku meeskonda,
vahetustega tööd.

• kokaabi
• rajameister
Kontakt

Täiendav info meie kodulehel
www.tehvandi.ee ja
telefonil 7669 553.

Margit Harutši
tel. 5836 9147
margit@oscars.ee

