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Tunnustati Otepää valla aasta isa ja
anti sünnikirjad uutele vallakodanikele
11. novembril toimus Otepää Kultuurikeskuses pidulik aasta isa kontsert
ja uutele vallakodanikele sünnikirjade kätteandmine. Piduliku kontserdi
avasid Otepää Muusikakooli õpilased.
„Tulevik ei ole mitte sellel riigil, kes
teeb häid kahureid ja lennukeid, vaid
kes kasvatab õieti ja hästi oma lapsi,“
sõnas Otepää vallavanem Kaido
Tamberg oma tervitussõnavõtus.
Seejärel oligi aeg käes väikestel
ilmakodanikel ja nende vanematel
– volikogu esimees Jaanus Barkala,
vallavanem Kaido Tamberg ja lastekaitsespetsialist Kristin Leht andsid
üle sünnikirjad uutele vallakodanikele, kes sündisid 01.04.-30.09.2017.
Sünnikirja said 18 last, neist 9 poissi
ja 9 tüdrukut. Lisaks sünnikirjale said
lapsed graveeringuga fotoalbumi, lasteraamatu „Pisike puu“ ja MTÜ Karukäpa poolt kootud papud.
Otepää Naisselts valis Otepää valla
aasta isaks 2017 Silver Eljandi. Aasta
isa kandidaate oli sellel aastal kolm –
lisaks Silver Eljandile Raido Mõttus ja
Arne Ader. Aasta isale andis Otepää
Naisseltsi esinaine Ene Raudsepp üle
aasta isa meene, aasta isa ja aasta isa
nominendid said ka Otepää vallavalitsuse tänukirja.
„Aasta isa valimine on oluline traditsioon, mis Otepää Naisseltsi poolt
on loodud,“ märkis Otepää vallavolikogu esimees Jaanus Barkala. „Kindlasti peab see ka edaspidi uues vallas
jätkuma.“

Otepää valla aasta isa Silver Eljand
julgustas oma sõnavõtus noori isasid
oma lapsi rohkem armastama ning
kasvatama.
Päeva lõpus said isad ja lapsed oma
mõtteid vahetada kohvilaua taga.
Piduliku tunnustamisürituse korraldavad Otepää Kultuurikeskus,
Otepää Naisselts ja Otepää Vallavalitsus, esinesid Otepää Muusikakooli
õpilased Külli Teearu, Arno Antoni,
Varju Tederi ja Anne Are juhendamisel. Kontsertmeistriks oli Ülle Rebane.

Otepää valla aasta isa Silver Eljand
on Otepää suusatreener. Tal on kaks
last ja kaks lapselast. Silver Eljand on
lõpetanud Otepää Keskkooli ja Tartu
ülikooli kehakultuuriteaduskonna. Ta
on olnud NSV Liidu noortemeister
nii suusahüpetes kui ka kahevõistluses
ja Eesti meister suusahüpetes. Silver
Eljand on Otepää suusahüppajate
treener alates 1977. aastast käesoleva
ajani. Ta on treeneri Heido Meema
töö jätkaja nii treeneriametis kui ka
hüppemägede arendamisel. 40-ne

tööaastaga on tema käe all üles kasvanud lugematu arv Eesti meistreid
ja medalimehi. Silver Eljand on
abielus alates 1980-st aastast Otepää
Gümnaasiumi muusikaõpetaja Eve
Eljandiga, kellega on ühiselt üles kasvatatud kaks last. Vanaisaks olemist
peab Silver oma suurimaks õnneks ja
saavutuseks. Hüppemägedel kavatseb Eljand tegutseda seni kuni jõudu
ja jaksu on ja ikka nii, et Eesti parim
suusahüppemeeskond oleks pärit
Otepäält.
Aasta isa nominent Arne Ader on
tuntud loodusfotograaf. Tal on kaks
last, keda ta on üksi kasvatanud ja üks
lapselaps. Arne on väga sõbralik ja
alati abivalmis ning oma lastele heaks
eeskujuks. Pildistamisel on Arne Ader
keskendunud Eestimaa looduse mitmekesisusele nii ajas, ruumis kui ka
liigiliselt, tema töid saab näha Loodusemehe pildipangas, ta on välja
andnud Otepää pildiraamatu ning
tema fotosid kohtab igal pool.
Aasta isa nominent Raido Mõttus
töötab Tehvandi Spordikeskuses
hooldustöötajana. Tal on kolm last
ja üks lapselaps. Raido on töökas ja
hooliv isa, kellelt on lapsed saanud
hoolt, eeskuju, kuidas teha tööd ning
olla aus ja abivalmis. Ta on oma lapsi
nende huvihariduses tegutsemisel igati
toetanud, noorima poja võistlustantsu
medalid on ka tema medalid.
Monika Otrokova

rukkipäev ja Restu spordipäev. Lisaks
on ta vabatahtlik pritsumees „Kõige
rohkem hämmastabki mind see,
kuidas ta suudab kõige kõrvalt, mida
ta panustab nii töösse kui ka kogukonna ellu, endiselt olla see inimene,
kellele saame peres alati loota ning
kellele ma vaatan iga päev alt üles,
tundes uhkust, et just tema on minu
isa. Iga uus päev, on päev täis unistuste
poole püüdlemist, kindlustunnet, hoolivust, naeru – perfektsust, sest meie
jaoks on alati olemas tugi, lüli, siht ja
sammas just tema näol,“ kirjutas poeg
Brandon aasta isa komisjonile saadetud kirjas.
Peres kasvab kaks last: 17aastane
Brandon ja 13aastane Catharina.
2008. aastal pälvis Rando Undrus ka
Sangaste valla tunnustuse „Parim paps
2008“.
Nominente aasta isa tiitlile oli
kokku 10. Peale Rando Undruse
olid kandidaadiks veel Valga maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna

päästekomando päästja, nelja lapse
isa, vanaisa Juhan Otti; ettevõtja,
kahe lapse isa Einar Peterson Valgast;
K-Rauta kliendihaldur, kahe lapse isa
Marko Põldsaar Valgast; remonditööline, kuue lapse isa Vjatšeslav Kulešov
Valgast, Elektrilevi dispetšer, kolme
lapse isa Mart Raudsepp Tsirgumäe
külast; kehalise kasvatuse õpetaja
ja käsipalli treener, nelja lapse isa ja
kolme lapselapse vanaisa Andris Uibo
Valgast.

juhataja, nelja lapse isa Kalle Vister
Tõrvast; Hargla seemneühistu tegevjuht, kolme lapse isa Peep Lüüs; ettevõtja Eero Viisu Tõrvast, kelle peres
on kolm last ja kaks lapselast; Tõrva

Nagu tavaks saanud, ilmub talveürituste vaheleht 21. detsembril Otepää Teatajas.
Ootame kõigilt ettevõtjatelt ja ürituste korraldajatelt oma talviste ürituste kava 15. detsembriks e-posti aadressile: monika@otepaa.
ee ja koopia teataja@otepaa.ee.
Vahelehte saab ka pikemalt kirjutada oma
talvistest üritustest või teenustest. Vahelehes
on tutvustava artikli avaldamine tasuta. Kasutage seda võimalust!
Laekunud talveüritusi kajastatakse jooksvalt Otepää valla kodulehel www.otepaa.ee
sündmuste rubriigis.
Monika Otrokova

Otepää Keskväljakul
3. detsembril kell 15.29
advendiküünla süütamine.
Advendiküünla süütavad EELK Otepää
Maarja koguduse vaimulik Marko Tiirmaa
ja Otepää valla juhid.
Esinevad Otepää linetantsijad ja
muusikaõpetaja Helen Kirsi laululapsed.

Kell 16.00 Otepää Kultuurikeskuses advendikontsert

Torupillijussi Trio
EEVA TALSI − viiul, hiiu kannel, laul
KAROLIINA KREINTAAL − viiul, hiiu
kannel, laul
CÄTLIN MÄGI − Eesti torupill, parmupill, laul, vile

Otepää talveturg
kutsub

Valgamaa aasta isa on Rando Undrus
Valgamaa aasta isa tiitli sai kahe lapse
isa, põllumajanduse registrite ja informatsiooni ameti (PRIA) nõunik ja
Otepää vallavolikogu aseesimees
Rando Undrus.
Rando kandidatuuri seadis üles
tema 17aastane poeg Brandon. „Minu
isa on asendamatu inimene. Ta justkui
ülenisti pakatab positiivsusest, abivalmidusest, hoolivusest, teotahtest,
järjekindlusest, huumorikusest ning
ainuüksi see, et saan tema läheduses
viibida, muudab maailma paremaks
paigaks. Tema teadmised on hämmastavad ka ärivaldkonnas ning rahaga
ümberkäimist ja selle õiget investeerimist on ta õpetanud nii mulle, kui
ka minu õele. Kui pereliikmetel on
rasked ajad, on minu isa alati olemas
nii nõu, kui jõuga,“ kirjutas poeg.
Oma aktiivsuse ja ettevõtlikkusega
on Rando tuntud ka Sangaste piirkonnas. Tema eestvedamisel ja kaasaaitamisel on Sangaste vallas läbi viidud
mitmeid traditsioonilisi üritusi nagu

Head ettevõtjad ja
ürituste korraldajad!

Kõik aasta isa nominendid said kingituseks Valgamaa käpikud ja tunnuskirja. Aasta isa sai kingituseks traditsioonilise Sangaste kihelkonna rahvariidemustriga Valgamaa padja, maavanema tänukirja ning aukirja ja tellimuse
ajalehelt Lõuna-Eesti Postimees. Kõik
üritusel osalejad said koju kaasa ka
kohapeal tehtud foto.
Kaja Mõts
Valga Maavalitsuse avalike suhete juht

17. detsembril kell 11.00-15.00 toimub traditsiooniline talveturg Otepää keskväljakul.
Turul pakutakse kaupa, mis valminud
hoole ja armastusega tublidelt tegijatelt.
Müügil soolast ja magusat suupoolist;
puutööd, keraamikat, Nuustaku seebid ja
palju muud.
Jõulurõõmu toovad jõuluvanad, kes
saabuvad jõulukuuse alla kell 12.00 igast
ilmakaarest igasuguste transpordivahenditega.
Päeva jooksul toimub meeleolukas talveturu õnneloos arvukate auhindadega.
Talveturu külastajaid ootab Otepää Naisseltsi poolt valmistatud kuum supp.
Talveturu päeva juhib ja muudab selle meeldejäävaks soe ja sõbralik Jõulumemm.
Kingi endale ja oma perele mõnus pühapäev: tule lustima, ostma või müüma.
Registreeri ennast: tel. 5615 3357
(Ene Raudsepp).
Ilusat jõuluootust soovides
Otepää Naisselts

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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Öötööd ja tööööd

AMETLIK INFO

AMETLIK INFO
n

Otepää Vallavalitsuse istungil
06.11.2017
n

Määrati Pedajamäe külas asuva Järve I katastriüksuse

(katastritunnus 63601:001:1216) uueks lähiaadressiks Uus-Kurnakese.
n

Väljastati Telia Eesti AS-ile projekteerimistingimused

Vidrike külas sidekaabli ehitusprojekti koostamiseks.
n

Väljastati Karin Viskile ehitusluba Otepää vallasiseses

linnas Pihlaka kinnistul ja Lombiveere kinnistul ehitise (juurdepääsutee) rajamiseks.
n

Väljastati Karin Viskile ehitusluba Otepää vallasiseses

linnas Pihlaka kinnistul ehitise (kõrvalhoone, ehitisregistri
kood 120250425) lammutamiseks.
n

Väljastati Karin Viskile ehitusluba Otepää vallasiseses

linnas Pihlaka kinnistul ja Lombiveere kinnistul ehitise (vee- ja
kanalisatsioonitorustik) rajamiseks.
n

Kooskõlastati Pühajärve külas Sepikoja maaüksuse-

le (katastritunnus 63601:001:0101) kavandatava puuraukude
asukoht.
n

Määrati ühele isikule matusetoetus summas 128 eurot.

n

Määrati sünnitoetuse esimene osa 384 eurot. Määrati

sünnitoetuse teine osa viiele isikule kogusummas 960 eurot.
n

Määrati puudega inimese täiendav toetus kolmele isikule

kogusummas 26,85 eurot.
n

Määrati ühekordne sotsiaaltoetus viiele isikule kogusum-

mas 180 eurot.
n

Anti Astrid Tedrele tasu eest üürile Otepää vallasiseses

linnas Lipuväljak 20 asuva korterelamu korter nr 8, suurusega
45,80 m².
n

Tunnistati kehtetuks avatud hankemenetlus „Heakor-

ratööde teostamine Otepää vallas“ (riigihanke viitenumber
190996).
08.11.2017
n

Kutsuti osaühingu Puka Vesi nõukogu liikme kohalt

tagasi Heikki Kadaja. Valiti kuni 31. oktoobrini 2022. a osaühingu Puka Vesi nõukogu liikmeks Urmas Kuldmaa.
n

Määrati ühele isikule matusetoetus summas 128 eurot.

n

Määrati ühekordne sotsiaaltoetus kahele isikule kogu-

summas 64 eurot.
13.11.2017
n

Väljastati Mariliis Pinnile projekteerimistingimused

Sihva külas Kösti kinnistul sauna laiendamise ehitusprojekti
koostamiseks.
n

Väljastati Kuido Lepikule ehitusluba Pilkuse külas Tülsu-

järve kinnistul ehitise (abihoone) püstitamiseks.
n

Väljastati Marko Roosele kasutusluba Pilkuse külas

Märi kinnistul asuva ehitise (üksikelamu, ehitisregistri kood
120688499) kasutuselevõtuks.
n

Väljastati Aare Lokule kasutusluba Vana-Otepää külas

Saare kinnistul asuva ehitise (kanalisatsiooni välisvõrk, ehitisregistri kood 220838270) kasutuselevõtuks.
n

Määrati ühele isikule matusetoetus summas 128 eurot.

n

Määrati sünnitoetuse esimene osa kahele isikule kogu-

summas 768 eurot.
n

Määrati koduteenus kolmele isikule.

n

Määrati ühekordne sotsiaaltoetus kahele isikule kogu-

summas 96 eurot.
n

Seati ühele isikule hooldus ja määrati hooldajatoetus.

n

Määrati sünnitoetuse esimene osa ühele isikule summas

200 eurot.
n

Määrati 222 lapsele kingipakist koosnev jõulutoetus

kogusummas 1054,94 eurot. Määrati 83 eakale kingipakist
koosnev jõulutoetus kogusummas 273,90 eurot.
n

n

Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest kaks isikut.

n

Anti otsustuskorras kuni 31. detsembrini 2018. a

OTEPÄÄ NAISSELTSI (registrikood 80037572, aadress J.
Hurda tn 5a, Otepää vallasisene linn, Otepää vald) tasuta kasutusse kultuuriliste ja huvialadega seotud tegevuste korraldamiseks Otepää vallasiseses linnas Lipuväljak 13 asuva hoone III
korruse ruum nr 321.
Määrati vallavanema Kaido Tambergi asendajaks tema

äraolekul Otepää Vallavalitsuse liikmed vastavalt vallavanema
asendamise järjekorrale: 1.1 vallavalitsuse liige Kajar Lepik;
1.2 vallavalitsuse liige Valdur Sepp.
n

kuhoid kuludelt.
Otepää muusikakoolis on vaja leida uusi ruumilahendusi, kavandada tulevikutegevused ning
lahendada ajale jalgu jäänud personali palgasüsteemi küsimused. Muusikakool on siiski ka üks
Otepää piirkonna vaimsuse kandjaid ja kultuuri tugiposte, mille olevik ja tulevik peab olema
paremini kavandatud ja korraldatud.
Pühajärve põhikoolis ja Otepää gümnaasiumis on jooksvalt vaja lahendada nii abi- kui eripersonali leidmise küsimusi, kui ka näiteks teostada koolitoitlustamise ja koolitoidu kvaliteedi
parendamise kavatsused. Minu ja teiste hinnangul on koolitoitlustamises nii arenguruumi kui ka
vajadust seda teha.
Lipumuuseumi pastoraadihoone peaks riigiraha toel saama veel sel aastal keskkütte, kuigi
ka siin on projekti läbiviimine viimasel aastal
jäänud sulaselgesse ajahätta. Oleme rahastajaga
läbi rääkinud ning lahendusi leidmas selleks, et
seda eraldatud raha mitte kaotada.
Linna keskküttevõrguga peab saama ühendatud ka Tehvandi kompleks ja ettevalmistavad
projektid selleks on töös. See muudab tõhusamaks ja tasuvamaks ka kogu soojamajanduse.
Otepää Kesk- ja Lipuväljaku projekt on uuesti
,,käima joosta“ õnnestunud, kuigi käib samuti
võidujooks ajaga projekti tähtaegseks läbiviimiseks ja EU rahastamise säilitamiseks. Usutavasti see õnnestub ja tulemuseks võiks olla üks ilus
ja võimsa ideelise lahendusega linnasüda, mis
Otepääle palju juurde annab. Selline siht vähemalt on meil võetud ja taoline eesmärk seatud.
Hulk ülesandeid on vaja lahendada valla
ühistranspordi korralduses, heakorras ja teede
hooldes. Eesmärk on jõuda uue valla ühtse süsteemini ja tõhusama teenuseni inimesele.
Koostöös ettevõtjatega ja kaasamõtlejatega
on kavas käivitada nn. ,,Ideekojad“, et ajurünnata ja välja töötada uusi lahendusi valla kultuuri- ja spordielus ning teistes eluvaldkondades.
Kaasates rohkem ,,ajusid“ ja enam pisut ,,hullu
ja nihkes“ mõtlemist võime leida omanäolisi ja
leidlikke võimalusi Otepää kogukondade elule
uue hoo andmisel ja ka meie kuvandile väljapoole. Rohkem julgust ja uusi mõtteid on see retsept,
millega elule ,,särtsu“ sisse saada ja Otepää ,,suuremaks“ muuta. Ärgem peljakem julgeid ideid!
Pigem vältigem teha kartmist ja rutiini jäämist!
Tööde hulk ja probleemide pakk on uue
valla ülesehitamisel hulga suurem, kui korraga
rääkima mahub. Teisalt on selline ülesanne valija
poolt uuele juhtkonnale antud ja pandud ning
see on siis meie töö … koos Teiega muidugi,
hääd vallakodanikud!
Soovin kõigile meile lahendusterohket aasta
teist poolt, rohkem usku endasse ja teistesse ning
rõõmu edust ja elust loomulikult!
Vallavanem Kaido Tamberg

Nimetati sihtasutuses Tehvandi Spordikeskus Otepää

valla poolseks asutajaõiguste teostajaks Kaido Tamberg.

n

Kutsuti Mare Raid sihtasutuse Tehvandi Spordi-

keskus nõukogu liikme kohalt tagasi.
n

Määrati Kaido Tamberg sihtasutuse Tehvandi

Spordikeskus nõukogu liikmeks kolmeks aastaks alates
13. novembrist 2017. a.
16.11.2017
n

Otsustati jätta Marko Kaldvee vaie rahuldamata.

n

Kinnitati lihthanke „Elektrienergia ostmine

aastaks 2018“ tulemused.
Tunnistati pakkujad Imatra Elekter Aktsiaselts
(registrikood 10224137), Eesti Energia Aktsiaselts
(registrikood 10421629), INTER RAO Eesti OÜ
(registrikood 11879805) ja aktsiaselts Eesti Gaas
(registrikood 10178905) vastavaks hankedokumentides
esitatud kvalifitseerimise tingimustele.
Lähtudes hankedokumentides esitatud hindamise kriteeriumitest (madalaim teenustasu hind MWh kohta
elektrienergia müümisel börsi hinnaga) tunnistati
edukaks pakkumuseks vastavaks tunnistatud pakkumuste hulgast madalaima hinnaga pakkumus järgmiselt: 1. hanke I osas Eesti Energia Aktsiaseltsi poolt
esitatud pakkumus summas 0,65 eurot/MWh ilma käibemaksuta; 2. hanke II osas Eesti Energia Aktsiaseltsi
poolt esitatud pakkumus summas 0,29 eurot/MWh ilma
käibemaksuta.
n

Kutsuti SIHTASUTUSE OTEPÄÄ TERVISE-

KESKUS nõukogu liikme kohalt tagasi Toomas Peterson ja Argo Pärn. Määrati Tatjana Laadi SIHTASUTUSE OTEPÄÄ TERVISEKESKUS nõukogu liikmeks
kolmeks aastaks alates 16. novembrist 2017. a.
n

Otsustati tunnustada abipolitseinik Urmas Kuld-

maad tänukirja ja 300 euro (neto) suuruse rahalise
preemiaga. Tunnustati tänukirjaga järgmiseid korrakaitsjaid: 2.1 politseiametnik Sander Karu; 2.2 abipolitseinik Aleksander Mõttus; 2.3 abipolitseinik Mari
Mõttus; 2.4 abipolitseinik Madis Mõistus; 2.5 abipolitseinik Kersti Tamm; 2.6 kaitseliitlane Esmar Naruski;
2.7 kaitseliitlane Ain Nurmla; 2.8 kaitseliitlane Taavi
Sepp; 2.9 kaitseliitlane Jaanis Veskimets; 2.10 kauaaegne Otepää Vallavolikogu korrakaitsekomisjoni ja
õiguskomisjoni esimees Rein Vikard.

SÜNNID
Eimy Meema		

6. novembril

Otepää Vallavalitsuses
saab tööd

TUGIISIK
Töö kirjeldus:

Erivajadusega lapse abistamine Otepää
lasteaias, juhendamine ning toetamine õpi- ja
arendusprotsessis. Töö on osakoormusega.

Nõuded kandidaadile:

Otepää vald tunnustas abipolitseinikke
ja kaitseliitlasi

Lõpetati ühele isikule puudega inimese täiendava toetuse

maksmine.

n

Vallavalitsuse uus koosseis on tööle astunud.
Lahendamist vajavaid kiireid küsimusi ja kuhjunud probleeme on sedavõrd, et vahel tuleb vallavõimul töisele päevale ka osa ööd appi võtta.
Aga asjade rütmi saades võiks ja peaks ööd ning
päevad ikka töö asjus lahus püsima. Tahaksime
kõik kiiremini sellesse seisu jõuda.
Mis meil siis käsil on ja kuidas asjad arenevad, sellest järgnevalt.
Kõigepealt on vaja ühitada ühinenud valdade
sotsiaalsüsteem ja valla toimimise korrad nii, et
need oleksid tavakodanikule arusaadavad ja kättesaadavad. Volikogu kinnitab sotsiaal- jt komisjonid ning sellega saab toimima ka asjade menetlusmehhanismi tavapärases võtmes. Esialgu võib
mõni kuu olla seetõttu segadust toetuste otsustamiste asjus, kuigi põhimised asjad peaks juba
praegu paigas olema.
Käivitunud on uue valla eelarve koostamise protsess ja ka siin on mõningaid erinevusi
tulemas võrreldes eelnevalt harjutud asjadega.
Uus vald koosneb erinevate tavadega endistest
valdadest ning kogu süsteemi üheks saamine
nõuab üleminekuaega. Seetõttu on lahknevusi
ka piirkondlikes rahastamispõhimõtetes seltsitegevuse, huvihariduse jms osas 2018. aasta eelarves juba vastavalt liitumisleppes lepitule.
Otepää lasteaiahoone energiaremondi läbiviimine on üks 2018. a eelarvelisi prioriteete. Ette
on valmistatud ehitushange, mis ka kohe peaks
,,ülesse“ saama. Kuigi see juba ammu alguse
saanud projekt on uue võimu kätte tulnud ilmselgelt ajahätta jäänuna, loodame operatiivselt tegutsedes asjale uue hoo sisse saada ning
ehituse tähtaegselt lõpetada. Läbi on vaja koos
hoolekogu, vanemate ja juhtkonnaga kaalutleda
ka laste ajutise majutamise küsimused remondi
ajaks. Oleme leidnud selleks ka juba mõned võimalused, mille vahel varsti koos valima peame.
Puka koolihoone küsimuses on toimunud kriisikoosolek rahastajaga, et leida ühine lahendus
suurde ajahätta jäetud ja vastuoluliste valikute tõttu nurjumisohtu sattunud projektile. Ikka
nii, et Puka oma kooliruumid saaks ja selleks
mõeldud raha kaduma ei läheks. Lootus sellele
kasvas tugevalt, sest ka rahastaja siiras tahe on
leida tekkinud/tekitatud probleemile lahendus.
Ilmselt saame projekti täitmise tähtaega pikendada ja antava lisaaja jooksul leiame nõuetekohase lahenduse kooli ehitamiseks. Praeguseks
pakutud tehnilised lahendused ei sobi selleks tingimustelt kumbki. Hoiame Puka inimesed jooksvalt asjaga kursis ja ehk on meil seal varsti ka
lahendus ja uued ruumid lastele olemas.
Keeni koolis on vaja lõpetada juba ettevalmistatud ja osalt teostatud lasteaiaosa laiendamise
ehitustööd, et kool ja lasteaed sügisest 2018 lõplikult kokku saaks kolida mugavatesse ruumidesse. Sellega kaasneb ka oluline kommunaalkok-

16. novembril toimus hotellis Karupesa traditsiooniline Otepää valla tunnustamisüritus politsei
ja piirivalve 99. aastapäeva puhul valla jõustruktuuride esindajatele. Pidulikule koosviibimisele
olid kutsutud Otepää valla politseinikud, abipolitseinikud, kaitseliitlased ja päästetöötajad.
Jõustruktuurise esindajaid tänasid ja tunnustasid
Otepää vallavolikogu esimees Jaanus Barkala ja
vallavanem Kaido Tamberg.
Volikogu esimees Jaanus Barkala meenutas, et
traditsioon tunnustada kohalikke turvalisuse eest
seisjaid algas juba 20 aastat tagasi. „Läbi aegade
on vallajuhid seda traditsiooni tähtsaks pidanud
ning alati on vald püüdnud nõu ja jõuga turvalisu-

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

se tagamisel abiks olla,“ märkis Jaanus Barkala.
„Meile on väga tähtis ka vabatahtlike töö – see
on üks kogukonna toimimise alustalasid.“
Vallavanem Kaido Tamberg rõhutas oma tervituses heade suhete hoidmise ja arendamise vajalikkust valla ja jõustruktuuride vahel.
Otepää valla tänukirja pälvisid politsei piirkonnavanem Sander Karu, abipolitseinikud Urmas
Kuldmaa, Aleksander Mõttus, Kersti Tamm,
Mari Mõttus, kaitseliitlased Jaanis Veskimets,
Taavi Sepp, Ain Nurmla, Esmar Naruski. Valla
tänukirja pälvis ka Otepää vallavolikogu kauaaegne õigus- ja korrakaitsekomisjoni esimees Rein
Vikard.			

Toimetaja: Arvo Saal
Teostus: MTÜ Meediagrupp Süd-Est
Trükk: AS Kroonpress

Monika Otrokova

• vähemalt üldkeskharidus;
• omab head suhtlemisoskust lastega ja täiskasvanutega, kõrge pingetaluvus;
• tema suhtes ei ole alustatud kriminaalmenetlust,
mille eest seadus näeb ette vangistuse, ja teda ei ole
karistatud tahtlikult toime pandud kuriteo eest;
• lähtub oma töös konfidentsiaalsusnõuetest,

Kasuks tuleb:

• eelnev töökogemus puuetega lastega, pedagoogiline eriharidus.
• B-kategooria juhiload.

Omalt poolt pakume:

• huvitavat ja vastutusrikast tööd,
• täiendkoolituse võimalusi,
• sõbralikku kollektiivi.

Tööle asumise aeg:

2. jaanuar 2018

Kandideerimiseks saata hiljemalt 01.12.2017. a oma
sooviavaldus, haridust tõendava dokumendi koopia
ja CV aadressile: Otepää Vallavalitsus, Lipuväljak 13,
67405 OTEPÄÄ või e-posti aadressile: vald@otepaa.
ee.Lisainfo tel: 766 4825; 5303 3032.

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.

Järgmine Otepää Teataja
ilmub 7. detsembril.

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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Maru-Mürad ja Mesimummid Jääaja keskuses
Reedel, 13. oktoobril külastasid Maru-Mürad ja
Mesimummid Jääaja Keskust. Mõlema rühma
lapsed said aktiivõppeprogrammides teadmisi jääajast. Tähelepanu keskpunktis oli mammut.
Väljasõidul järgnes üks uus elamus teisele. Paljudele lastele oli suureks elamuseks juba bussisõit.
Sisenetud keskusesse, haaras järgmisena kogu
tähelepanu väike mammut, kes sai tol päeval küll
vähemalt sada paid. Keskuses sees olnud elusuuruses mammut oli lastele nagu kirss tordil:
hetkeks paelus mammut Maru-Mürade lapsi nii,
et isegi giid ei suutnud laste tähelepanu tagasi
saada. Esimese tutvuse järel asuti mammuti kohta
rohkem teada saama. Ka õpetajatele oli suureks
üllatuseks, et mammutil (ja ka elevandil) ei ole
kihvu. Tal on hoopis ülekasvanud hambad ehk
võhad. Mõnel isendil võisid need olla lausa kolme
meetri pikkused ja kaaluda 80 kilogrammi. Giid
uuris lastelt, miks mammut hambaarsti juures ei
käinud. Kohe taibati, et sel ajal, kui mammutid
elasid, ei olnudki veel hambaarste. Isegi, kui oleks
olnud, poleks mammutil ikkagi nende kabinetti asja olnud. Nimelt oli mammut selline loom,
kes vahetas elu jooksul viis korda hambaid. Kuna
keskmiselt sõi ta päevas 200 kilogrammi toitu, siis
sellise hekseldamise peale pidid hambad tõesti kiiresti kuluma.

Kultuurikalender
15. detsembril kell 19.00 Otepää Kultuurikeskuses Muusikute fondi PLMF kontsert Jõuluootus. Esinevad Oksana Sinkova (flööt) ja Tatjana
Lepnurm (harf). Kavas: Bach-Gounod, Schubert jt.
21. detsembril kell 19.00 Otepää Kultuurikeskuses ansambel The Ilves Sisters südamlik
jõulukontsert „Talvevõlumaa”. Piletid müügil:
Onlinepilet, Piletilevi ja Piletimaailm.

Programmi kestel selgus, et nii mõnedki jääaja
loomadest on ka praegu olemas (näiteks põhjapõder ja polaarrebane). Maru-Mürad kohtusid ka
keskusesse uinakule tulnud karuga ja Mesimummid said vastata küsimusele, miks jääkarud pingviine ei söö. Muuhulgas leiti, et pingviine on raske
kätte saada. Jah, tõsi! Kättesaamise teeb eriti keeruliseks asjaolu, et jääkarud elavad põhja-, pingvii-

Koolieelne ettevalmistus
Otepää Gümnaasiumis
Fotodel on Maru-Mürad mammuti,
Mesimummid põdra taustal.

nid aga lõunapoolusel.
Jääaja Keskuses ei saa üle ega ümber jääst.
Giid selgitas, kuidas tekib jää ja missugused on
vee olekud. Kõik said katsuda ehtsat jääd, mis
imekombel keskuses tavalises ruumis sulamatuna
püsis.

Kindlasti annavad keskusest kaasa saadud
ehedad emotsioonid nii mõnelegi perele tõuke
selleks, et veeta peatselt mõned tunnid karge aja
keskuses.
Meie väljasõit toimus SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse rahastusel.
Otepää lasteaia õppealajuhataja MERIKE ENNOK
Maru-Mürade rühmaõpetaja MAARJA RAUD

Otepää Gümnaasiumi direktor Külle Viks

Ootame uusi tantsijaid, kellel tantsusoov südames ja tantsulust jalgades!
Varasem tantsukogemus ei ole oluline, peamine on tantsutahe. Seame ka vaikselt sihti 2019.
aasta üldtantsupeole.
Trennid toimuvad esmaspäeviti kell 19:00
Otepää Kultuurimaja saalis. Tule kindlasti!
Lisainfo saamiseks võta ühendust: Angela Toome
(e-mail:angela.toome@gmail.com).

MTÜ Karukäpp
saab kokku

28. novembril ja 12. detsembril kell 18
vallamaja III korruse ruumis 308.
Info tel 515 3248

Head Otepää Naisseltsi liikmed!
Camp Noud. Tagasiside nii poistelt kui ka kaasas
käinud lapsevanematelt oli väga positiivne ning
seetõttu on põhjust ka edaspidi sellistele turniiride-

Teater on elu ... ja elu on teater
Nostalgiliselt kaugesse minevikku laskudes tuleks
meenutada, et 60 aastat tagasi sai tollane Otepää
kultuurimaja näitering rahvateatri nimetuse. Ja
seda esimese maarahvateatrina Eestis.
,,Oleme sündinud õnne kuul ja õnnelikul ajal,”
kirjutas ühes ülevaatlikus väiketrükises peanäitejuht Kalju Ruuven. Ja lisas luuletusena 1954. a
valminud uhiuus kultuurimaja - see andis meile
nagu tiivad. 7. novembril 1957 toimus Korneitsuki
,,Eskaadri hukk” esietendus.
See lavastus tõigi rahvateatri nimetuse. Ligi nelja
aastakümne jooksul ehk Kalju Ruuveni eluajal (3.
dets. 1919 - 30. apr. 1996) küpsetati 86 näidendit ja
esineti nendega nii kodulinnas ja kogu Lõuna-Eestis, kutsuti Ugalasse, Vanemuisesse, Tallinna Draamateatri lavale ja teleekraanile. Rahvalikud tükid,
nagu Luise Vaheri ,,Katrina” või Minna Canthi
,,Roinila talus” püsisid mängukavas üle 60 korra!
Eeltöös ja proovides kulutati 2-3 kuud, kunstnik
Udo Jäär ja direktorist valgustaja Heino Napp väljasõitudel lavatöölistena kaasas.
Ja näitlejad? ,,Neid on ligi 2000 ehk kõik Otepää

Koolieelse ettevalmistuse rühmad 2018. aasta
septembris kooliteed alustavatele lastele alustavad õppetööd jaanuaris 2018.
Rühmad moodustatakse tähtajaks koolile laekunud avalduse põhjal. Avalduste esitamise TÄHTAEG on 14. detsember 2017.
Koolieelse ettevalmistuse rühmade õpetaja on
Tiie Jaaniste, kes moodustab rühmad ja võtab
kõikide avalduse esitajatega ise ühendust avaldusel märgitud kontaktide abil. Koolieelse ettevalmistuse rühma vastuvõtmise avalduse vorm on
kättesaadav kooli kodulehel (õppetöö/blanketid).
Palun tähtajast kinni pidada!

Naisrahvatantsurühm
NUUSTAKU
otsib uusi tantsijaid

FC Otepää U12 võistkonna võistlusreisist Hispaanias
Esmakordselt klubi ajaloos osales FC Otepää
noorte võistkond turniiril Hispaanias. Osaleti
Salou jalgpallikeskuses toimunud Barcelona Football Cupi U12 vanuseklassi turniiril. Pikk ja põnev
võistlusreis sai ette võetud kuna FC Otepää U12
vanuseklassis on väga tublid poisid, kellest nii
mõnedki unistavad jalgpalli mängimisest kõrgeimal tasemel ja et see ka ühel päeval realiseeruks
on vaja vahepeal ennast ka suurte jalgpalliriikide
noortega võrrelda. Turniiri käigus kohtusid FC
Otepää poisid esimest korda võistkondadega Brasiiliast, Hispaaniast, Inglismaalt, Iirimaalt ja Walesist. Üldiselt olid Otepää poisid igati tasemel ja
kokkuvõttes saavutati 12 võistkonna seas 6. koht.
Korralduslikus ja tingimuste mõttes oli kindlasti tegu parima turniiriga, kus FC Otepää on
kunagi osalenud. Kaheksa täismõõtmetes väljakuga võistluskeskus, kuhu kõik võistkonnad toodi
bussidega kohale. Väga head elamistingimused,
korralik toitlustus ning boonuseks veel Eestimaa
parimate päevadega võrreldav päikesepaisteline
suveilm. Lisaks turniirile külastasime Port Aventura lõbustusparki ning FC Barcelona peastaadioni
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elanikud. Ja kedagi neist pole vaja pensionile
saata!” Nii tavatses vastata peanäitejuht, kui mõni
ajakirjanik väga ,,hõlma alla hakkas pugema”.
Tõesem oli see, et näitejuht otsis ja leidis sobivaid
,,tüüpe”, ja neid sai aastakümnete jooksul oma
200 – naisi ja mehi, tüdrukuid ja poisse, viisipidajaid ja tantsujalgseid ... igal juhul karastatud esinemisnärviga, hea tervise ja väiksema unevajadusega
inimesi, kes ilma rahata kogu seda teatritegemist
rõõmuga aastate jooksul edasi rühkisid.
,,Hullud inimesed tõesti! Mõistlikum inimene
oleks selle ajaga endale maja ehitanud!” imestas ja
imetles teatripapa Kalju Ruuven vahel ise ka.
Kõik see elu ja huvitegevus nõuab pühendumist.
Kuidas muidu oleks Otepää rahvateater pääsenud
parimana vabariiklikele ülevaatustele pealinna,
sealt diplomeid noppinud või ka rahvusvahelisele
areenile Vilniusse, Riiga, Panevežisesse, Lvovi?
Vabaduse tulles käidi korduvalt Vihti esinemas.
Või miks muidu tuli endine rahvateatri näitleja, hilisem kuulus teleajakirjanik Urmas Ott oma
lavastajadiplomit Tallinna kõrgkoolist tegema just

le mängima minna.

Olete oodatud Otepää naisseltsi jõululõunale,
FC Otepää

laupäeval, 09. detsembril algusega kell 14.00
Edgari Trahteris.
Osalustasu 5 eurot.
Oma osavõtust teata hiljemalt 05.12.
telefonil 56153357 Ene.

MEENUTAME JA MÄLETAME!
Otepää Teatri kaasteelised
ja papa Kalju sõbrad.
Reedel, 1. detsembril kell 19.00
Otepää Kultuurikeskuse II korruse saalis.
Käime soovijatega
üheskoos surnuaial ja pärast:
nii nagu ikka: ,,põues ja põlle all...”
Info: Margus Möll, 5227899.

Otepää teatrisse?
Tunnistati ja tunnustati ka! Kalju Ruuven sai esimeste hulgas Eestis teenelise kultuuritöötaja nimetuse (1962). Terna on esimene Otepää aukodanik
(1992). Eesti Vabariigi kultuuripreemia laureaadi
nimetus tuli 1994. aastal.
29. novembril 1997. a avati Otepaa Kultuurifondi eestvõttel, näitlejate ja kultuurihuviliste rahalisel toel Aulin Rimmi valmistatud Kalju Ruuveni
mälestusbüst kultuurimaja fuajee seinaorvas.
Ligi neli aastat varjusurmas ja remondis olnud
kultuurimaja taasavamine 28. septembril tõi
ehmatava avastuse: seinaorvas lehvisid sätenda-

vad paberiribad! Pole büsti, pole mälestust. Pidi
(keldris) olema ja tulema kuhugi välisseinaorva.
Ongi rahulikum – nii ei ulatu igaüks nägema ega
küsima. Et kes ja milleks?
Valimiste eelsel rahvakoosolekul küsis üks
Otepaa ajaloo- ja kultuurihuviline proua väga-väga vaiksel häälel: ,,Kas Otepääl on tulevikus
plaanis jäädvustada Karl Talpaku ja Urmas Otti
mälestust?” Küsis väga vaikselt. Ei vastatud. Vist
ei kuuldud. Või ei teatud, kes on kes.
Otepaa ajakirjanik ja bibliograaf Aili Miks

Kultuurimaja remondi ajal tuli kaitsta paljusid
väärtuslikke esemeid, kelder oli ainus koht, kuhu
sai neid hoiule panna. Suuremad ehitustööd lõppesid alles 31. oktoobriks.
Kalju Ruuveni büst paigaldatakse arhitekti Helmi Sakkovi näpunäidete järgi tagasi sobivale ja
väärikale kohale. Lisaks tuleb büsti juurde informatsioon maja ja Kalju Ruuveni kohta.
Kultuurijuht SIRJE GINTER
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RMK plaanid metsaraieks Apteekrimäel
Meil kõigil on oma mets, kuhu me oleme harjunud käima või
millega meil on lähedane suhe. Kui me aga ühel ilusal päeval avastame, et see on maha raiutud, tekitab see meis viha ja kurbust.
Ehkki enamuse puuliikide eluiga võrreldes inimesega on tunduvalt
pikem, on neilgi oma piir.
Ka Apteekrimäe ümbruses Teie kinnistutega piirnev ja kõigile
kasutatav riigimets on jõudnud vanusesse, kus seda on vaja uuendada. Seetõttu on RMK planeerinud majandada metsi, mis piirnevad Teie kinnistutega või on kasutatavad liikumisradadena. Osaliselt puudub meil vajadus looduskaitselistel põhjustel metsa majandada, sinna me raieid ei planeeri.
Metsaosad (kogupindalaga ca 24 hektarit), mille osas tahame
Teiega raiet arutada, on kujutatud juuresoleval skeemil tumedamalt. Kirjeldatud metsaosade puhul on tegu peamiselt kuusemetsaga, mille tervislik seisund on vajanud mitmel korral sanitaarraiet,
kuid uue metsa saamiseks sellest ei piisa.
Vanade metsade lageraiet nimetatakse uuendusraieks. Selle eesmärgiks on heade eelduste loomine uuele metsapõlvele.
Lageraie puhul jätame raiealale püsti säilikpuud elustiku mitmekesisuse tagamiseks. Uuendame need alad raiele järgneval aastal.
Selline on hetkel RMK plaan skeemil kujutatud metsaga. Kuid
RMK ootaks meelsasti ka Teie arvamust nende raiete ja meie plaanide sobivuse kohta. Oma arvamusi võib saata e-kirjaga aadressile
risto.sepp@rmk.ee või helistades telefonile 676 7147 või 513 0147.
Lisaks eelnevale teeme ettepaneku asjast huvitatud inimestele
tulla metsa kohapeale, et arutada metsameestega tööde korraldamist. Selleks ootame Teid arutelule (Küülikufarmi teel skeemil näidatud kohas) 1. detsembril kell 13 00.
Kohtumiseni metsas.
Metsaülem Risto Sepp

Külas Mika Keränen – soomlasest eesti kirjamees
Raamatukogupäevade lõpetuseks oli Pühajärve raamatukogus
ja koolis külaliseks Mika Keränen. Helsingis sündinud ja Soomes
lapsepõlve- ja noorukiaastad veetnud ja koolis käinud Keräneni
tõi 1993. aastal Eestisse suur armastus – Tartus elab ta eestlannast abikaasa ja kahe tütrega tänini. On lõpetanud Tartu ülikooli
eesti keel võõrkeelena erialal, töötanud tõlkijana, kultuuriürituste korraldajana, eesti ja soome keele õpetajana. Praegu elab
ta enda väitel ära kirjanikutööst, öeldes lastele, et mida rohkem
nende vanemad tema raamatuid ostavad, seda paremini ta elab.
Küsimusele, kas ta on miljonär, vastas kirjanik, et ei ole ega
tahagi olla – ta on kirjanikuna väga õnnelik.
Raamatukogus külalist vastu võttes tutvustasin talle veidi meie
raamatukogu ajalugu, ettevõtmisi ja tugevaid seoseid kooliga.
Keräneni sõnul sai tema lugemishuvi alguse kooliraamatukogust, suuremat rahvaraamatukogu ta esialgu veidi pelgas. Teatmeteoste riiuli juures oli meie ühiseks veendumuseks, et internetiinfo kõrval peaks lapsed kindlasti ka teatmeraamatuid kasutama, sest nendest leiab palju sellist, mida internetis ei ole.
Pühajärve koolis viis tutvumiskäigu läbi direktor Miia Pallase.
Peatusime spordisaavutuste auhinnakarikate vitriinide, ajaloostendi, soomlaste kingitud lipuvärvides ja Anu Raua kukega vaiba
juures. Suures vaimustuses oli kirjanik lõpetajate seinamaalingutest, lastes end nende taustal pildistada ja öeldes, et kui linnades
ja mõnes kooliski on probleeme grafitiga, siis siin koolis polegi
lastel vajadust seinu sodida, sest nad võivad panna oma mõtted
ja fantaasiad nendesse joonistustesse, mille kooli lõpukevadel
siia mälestuseks jätavad. Heitsime pilgu ka lasteaiale.
Mõlemad kohtumised juhatas sisse 6. klassi õpilaste loetud
katkend raamatust „Peidetud hõbedane aardelaegas“, mille
kohta kirjanik ütles, et oli tore oma tükk aega tagasi ilmunud
raamatut meelde tuletada, lisades, et ettelugemine on väga tänuväärne tegevus – see arendab selget diktsiooni ja on abiks mitmel
muulgi tegevusel. Esimesel kohtumisel olid kuulajateks-küsijateks algklasside lapsed. Mika Keränen rääkis, et tal on kokku
ilmunud kümme lasteraamatut ja üheteistkümnes on praegu
trükikojas, lisaks täiskasvanutele „Minu Supilinn“. Esimesena
ilmus „Varastatud oranž jalgratas“. Kaheksas ilmunud raamatus
tegutseb salaselts Rampsu, „Väravajoonel“ on neile, kellele väga
meeldib jalgpall. Erinev teistest on raamat „Armando“, milles
juttu kiusamisest ja kiusajateks õelad tüdrukud. Küsiti ka, kas
„Jõmmu“ raamatu lood on tõeliselt sündinud. Sellele küsimusele jättis kirjanik hoopis vastamata, öeldes, et las see jääda saladuseks, talle hirmsasti saladused meeldivad. Viimast väidet kogeb
tõepoolest igaüks, kes tema raamatuid loeb. Tegelikult olevat
Jõmmu-lood kirjutatud ligikaudu viisteist aastat tagasi unejuttudeks tütrele Eeva-Mariale, kes praegu õpib ülikoolis arstiks.
„Jõmmu“ on ka jõeraamat – ilusast Emajõest, mida kirjanik väga
armastab.

Veel andis Keränen algklasside publikule mitu head soovitust. Esiteks tuleks peale filmi vaatamist alati ka uurida, milliste
raamatute järgi see on tehtud, sest paljudele filmidele eelnevad
raamatud. Nii saab oma loetud raamatute hulka laiendada. Nii
et kes „Supilinna salaseltsi“ filmi vaadanud, lugege ka Rampsu
salaseltsi juhtumite raamatuid. Veel anti soovitusi kirjandite kirjutamiseks – mõelge alati sellele asjale, mida te hästi tunnete, aga
fantaseerige ka üht-teist juurde, et põnevam oleks.
Teise kohtumise publikuks olid 5.-9. kl õpilased koos õpetajate ja täiskasvanutest raamatusõpradega. Oma raamatu „Minu
supilinn“ kohta ütles Mika Keränen, et see on kirjutatud kirjastaja Epp Petrone palvel ja keskealiste lugejate rõõmuks. Lisatud
on fantaasia toel „vürtsi“, et saaks hästi palju naerda. Ta arvas,
et kirjanik võib selliseid vimkasid ikka teha – mõelda asju välja
ja kujutleda, kuidas sündmused mingis kohas võiksid areneda
ja inimesed elada-olla. Oma teoste prototüüpide kohta kirjanik eriti tagamaid ei avanud, aga ütles, et ta on mõlemad tütred
ja palju teisigi oma raamatutesse sisse kirjutatud, kuid neid nii
muutnud, et ei oleks äratuntavad.
Raamatuga „Väravajoonel“ seoses rääkis kirjanik ka omast
suurest jalgpallihuvist – ta on ise mitmetes klubides jalgpalli
mänginud, olnud kohtunik ja treener ja praegugi väga suur jalgpallifänn. Seepärast on tal ka olnud lihtne jalgpallist kirjutada.
See tekitas suurt huvi ja ühtsustunnet meie kooli jalgpallipoistes,
kes pärast ka kirjanikuga ühispildi tegid.
Lõpetuseks pani kirjanik lastele südamele, kui tähtis on tänapäeval oskus lugeda ja oskus kirjutada. Ta sõnas, et tal on tõeliselt kahju nendest, kes ütlevad, et ei loe raamatuid ega hakkagi
seda tegema. Lugemine on aluseks sellele, et te näiteks oskate
tööandjale e-kirja kirjutada ilma rumalate õigekirjavigadeta,
ilusas keeles ja laitmatu vormistusega. See kõik ütlebki kohe teie
kohta ära, kes te olete. Kas te olete see, kes tahab kohe peale
põhikooli lõpetamist Soome ehitajaks minna või see, kes pürgib
ülikooli või tahab omale ameti õppida. Ilma ametioskuste ja
hariduseta ehitajad on Soomes tavaliselt „plangulammutajad“,
ei rohkem. Ehitajad on ametiharidusega mehed, kes oskavad
lugeda ja kirjutada.
Kõik oma raamatud on Mika Keränen kirjutanud eesti keeles,
välja arvatud „Väravajoonel“, mis esialgu ilmus soome keeles.
Raamatu kirjutamiseks läheb ta oma sõnul kuskile vaiksesse kohta,
kus pole internetti ega segajaid. Enne muidugi kogub juba igasuguseid mõtteid – neid saab ta palju ka koolides käies ja lastega kohtudes. Ja siis umbes kuu ajaga peaks midagi valmis saama. Mälestuseks kinkisime meie oma väljaandeid – viimase koolialmanahhi ja
seinamaalingute raamatu. Jääme põnevusega ootama Mika Keräneni uusi teoseid ja võib-olla ka uusi kohtumisi!
Ly Haaviste
Pühajärve Raamatukogu juhataja

Jaanus Raidal – 30 aastat
poliitikas
Algus OT 20

Jaanus Raidal
kohaliku ja riigipoliitika edendaja

1990. aastal asutati Otepääl esimene turismiinfopunkt, et teenindada külalisi
ja turiste. Esimeseks töötajaks oli Jaak Uudmäe, siis Olev Allik jne. Moodustati Otepää Linnavalitsuse kommunaalfirma Arbor, esimeseks juhiks oli Arno
Üprus. Tehti ka palju muud, mis oli vajalik ühele korralikult euroopalikult
toimivale omavalitsusele.
Otepää tuntus kasvas üle maailma. Otepääle tuli külalisi nii Eestist kui ka
väljastpoolt. Kõiki huvitas, mis Otepääl teoksil, saime ka kogemusi vahetada. Otepää arendas palju välissuhteid ning sõprussidemeid Soome, Rootsi,
Saksamaa, Norra, Taaniga jne. Nimekamad külalised Otepääl olid Dalai-Lama,
Otto von Habsburg, Aleksander Zahharov jne.
1990. aastal asutati Otepääl ülemaailmne esindamata rahvaste organisatsioon koostöös Hollandi ja Linnart Mälliga − ERO, kuhu kuulusid ka NSVL-u
rahvaste esindused (Baškiiriast, Tatarstanist, Tšetšeeniast, Lääne-Ukrainast,
Dagestanist, Taga-Kaukaasia rahvuste esindajad jne).
1990. a suvel toimus Otepääl Linnade Liidu volikogu asutamiskoosolek,
kus arutati ühiselt järgnevaid tegevusi, mida võiks ja peaks ära tegema
omavalitsuste tugevdamise nimel. Osalesid riigiminister Raivo Vare, Sulev
Lääne, Sulev Mäeltsemees, Toomas Mendelson, Tartu linnapea jne. Kui 1991.
aastal augustis toimus riigipöördekatse, siis tormati minu kabinetti ja öeldi,
et ma olevat esimene, keda ära küüditatakse.
1992. a toimusid esimesed Riigikogu valimised, osalesin ning sain pooleteistkordse mandaadiga 7. koosseisu Riigikogu liikmeks. Kohe avaistungil
andsin vastvalitud Riigikogu juhatusele eesotsas Ülo Nugisega üle haldusreformi teesid Eesti Vabariigis läbiviimiseks. Minu filosoofia oli, et Eesti tuleb peapealt jalgadele panna ehk Eesti ilma tugevate omavalitsusteta ei ole
haldussuutlik Leidsin, et tuleb läbi viia haldusterritoriaalne reform, kus meil
oleks 69-100 linna ja valda või kihelkonda. Nüüd, 25 aastat hiljem, käibki
haldusreform ja jääb alles 79 kohalikku omavalitsust – 15 linna ja 64 valda.
1992 sügisel valiti mind Riigikogu maaelu ja regionaalpoliitika komisjoni
esimeheks. Hakkasime ettevalmistama kohaliku omavalitsuse korralduse
seadust ning riigi ja kohaliku omavalitsuse eelarve vahekorra seadust ning
teisi seaduslikke akte, mis tuli Riigikogul vastu võtta, et panna seaduslikult
toimima kohalikud omavalitsused. Nii Riigikogu kui ka ühiskondlikul tasandil
toimusid suured arutelud, milliseid ülesandeid hakkavad täitma kohalikud
omavalitsused ja mida riik. Minu pakutud kiiret haldusterritoriaalset reformi
valitsus toona ei toetanud, leiti, et otstarbekam on minna sammhaaval. Otsustati, et kohalikud külanõukogud nimetatakse valdadeks, sovhoosid ning
kolhoosid liidetakse ja eks siis hiljem näeb.
1993. a külastasin USA valitsuse kutsel Ameerika Ühendriikide valitsusasutusi ja väliseestlaste kogukonda, kus tutvustasin Eestis toimuvaid arenguid
ja Eesti välispoliitilisi suundi. Tugeva toetuse sain just haldusreformi osas,
kus kiideti, et Eesti tahab Nõukogude-aegset juhtimismudelit muuta demokraatlikuks ning euroopalikuks. Rahvusvaheline arenguamet oli valmis andma
toetust haldusreformi läbiviimiseks ning tagastamata abi kuni 1 0000000
dollari ulatuses, millest toonane valitsus paraku loobus.
Täna, olles Otepää valla volikogu liige, oleme sõlminud ühinemisleppe
Otepää, Sangaste ja Puka ning osaliselt Palupera vallaga, kes andis üle 7
küla Otepää vallale. Otepääl elab tänase päeva seisuga 6850 vallakodanikku.
Võin öelda, et haldusterritoriaalse riigireformi arutelu Eesti riigis kulges
teostuseni 25 aastat. Riik areneb ajas ja ruumis, nii ka Eesti. Tänaseks teostatu tuleb homme juba üle vaadata ja edasi areneda!
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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
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Isadepäev Soontaga matkarajal
Vihm, ei mingit kahtlust! Täna pidi ju
toimuma isadepäeva matk – ja nüüd siis
niisugune ilm?! Kas mõni Puka kooli
õpilane või tema isa julgeb üldse nina toast
välja pista? Need olid meie kõhklused 11.
novembri hommikul.
Aga uusvanasõna ütleb: “Keskpäev
on hommikust targem." Kui hakkasime
Hegerti ja tema isaga matkapaiga poole
sõitma, oli vihm pisut järele andnud.
Uued kõhklused tekkisid siis, kui selgus,
et keegi meist ei tea täpselt, kus asub kogunemispaik. Õnneks olime alahinnanud korraldajate ettenägelikkust. Kahte kohta tee
äärde olid pandud õhupallisülemid, mis
näitasid, kuidas jõuda Soontaga matkaraja
algusesse Saeveski laagriplatsile.
Kogunemiskohas põles juba lõke. Tuli oli
alla tehtud ka praeahjudele. Pärast väikest
sissejuhatust asusime eeskõndija ja -kõneleja kannul matkarajale.
Esimeses vahepeatuses saime üht-teist
teada puude ja sammalde kohta. Ühes
vahepeatuses oli 2001. aasta tormi- ja tuulemurru koht. Sealt pisut edasi liikudes
tabas meid takistus – soovijad said lasta
õhupüssiga õhupalle. Mõnele meist oli see
esimene tutvus seesuguse laskeriistaga.
Järgmises punktis nägime rohkesti
põdrakahjustusi. Sealt avanes ka ilus vaade
Väikesele Emajõele, mille pikkus Pühajärvest Võrtsjärveni on 84 km. Samuti näidati
meile kõige paremat lutsupüügikohta.
Erilist elevust tekitas takistus, kus tuli
püüda komme. Ühel võistkonna liikmetest seoti sall silmadele ja anti kätte nürid
käärid. Teine pidi juhendama, et käärid

lõikaksid ikka nööri, mille otsas maiustused-meened rippusid, mitte ei tekitaks kellelegi raskeid kehavigastusi.
Edasisel matkarajal avaldasid muljet
300-aastane mänd, mürsukild, karrid
(vaigutuslõiked puutüves) ja puuokstel
kasvav sammal, mis näitab, kui puhas on
mets. Enne teekonna lõppu tuli ületada
kaks silda. Umbes pooleteise tunniga oligi
ligi 3 km läbitud.
Pärast pikka väsitavat retke olid kõigil
kõhud väga tühjad. Meil vedas, et korraldajad olid selle peale jälle mõelnud – meid
ootasid viinerid, sardellid ja soe tee.
Siis saabus viktoriiniaeg. Lihtsatele
küsimustele lihtsaid vastuseid andes tuli

Perepäev Puka Lasteaias

tõdeda, et kõike, millest rajal räägiti, ikka
ei mäleta küll. Auhindu õnneks ei jagatud,
võitis sõprus. Magustoiduks loositi matkal
osalenud isade vahel välja lastetool. Selle
võitis lapsevanem, kes juhtumisi on ise suurepärane mööblimeister.
Meie meelest oli äge päev. Jääme
ootama, millega suudetakse üllatada järgmisel aastal.
Täname üritusele kaasaaitajaid Enn
Kärsonit ja Sokk Urmit.
Puka Keskkooli 4. klassi õpilane
Elin Hainsalu
ja isa Jaak Hainsalu
Foto tegi Eve Mäeorg.

SÜNNID
Hannah Selirand 			

10. novembril

Rahvusliku motiiviga naiste riiete ja ahhaat, roosakvarts,
oonüks, pärlitest ehete/keede/võrude

ESITLUSMÜÜK
05.12 Puka Rahvamajas kell 12-13,
06.12 Otepää Kultuurikeskuses kell 12-13.
Lisaks bambusest soojad püksid (15€),
retuusid (12€) ja sukkpüksid (8€).
Tooteinfo: www.ethel.ee

TÄHELEPANU,
REISIHUVILISED!
Kutsume teid oma toreda reisiseltskonnaga võtma ette 4-päevane retk

VALGEVENESSE.
Sellel sügisel meil kohe veab heade pakkumistega. Käisime Luke mõisas õunamahla tegemas, Elistvere loomapargis ja mõni
aeg tagasi soovitati järgmist head üritust.
Nimelt Läti klaasimeistrid pakkusid välja
ürituse, kus tutvustavad klaasi töötlemist
ja kuidas klaasi vormida. Kuna mõte oli
uudne, otsustasime sellest kinni haarata ja
perepäeval kõigile pakkuda, et osa saaksid
võimalikult paljud inimesed.
Klaasimeistritega kohtumise päevaks
sai 8. november. Aga, et isadepäev ja mardipäev on ka samal ajal, otsustasime kõiki
koos tähistada. Kaks kärbest ühe hoobiga
on hea, aga kolm veelgi parem!
Osalema oli tulnud päris palju rahvast:
emad-isad, õed-vennad, vanaemad-vanaisad, ja muidugi meie lasteaia lapsed ning
töötajad. Alustuseks esitati küsimusi klaasi
valmistamise kohta. Kes teadis, pidi kõva
häälega vastuse hüüdma, sest õige vastus
andis ka väikese auhinna. Mõistagi oli see

klaasimeistrite poolt valmistatud.
Vahepeal räägiti jälle klaasist ja selle
valmistamisest ja kuna esimene auhind
oli juba kätte saadud, siis hakati järgmistele küsimustele ka julgemini vastuseid
pakkuma.
Seejärel kutsuti mõned lastest lavale,
et lasta neil endil klaasi puhuda. See oli
huvitav nii pealtvaatajatele kui ka puhujale endale. Kõik seda kahjuks proovida ei
saanud, sest muidu oleks päev väga pikaks
veninud.
Lõpetuseks sai iga soovija osta midagi
klaasimeistrite poolt valmistatud. Need
olid väga ilusad loomakujukesed. Meie
poolt ootas osalejaid aga pirukate, puuviljade ja mahlaga väike pidulaud.
Kõigile osalejatele oli klaasimeistrite
poolt kingituseks väike klaasist kaelakee.
Täname esinejaid ja osalejaid!
Milvi Rebane
Põngerjate rühma õpetaja

Reis toimub 26.-29. juulil 2018 ja
maksab koos viisaga 285 eurot
(vajalik passi olemasolu).
Programmis on pealinn Minsk,
Dudutki vabaõhumuuseum, folklooriõhtu 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 toidugurmaanidele on see parim paik!
Kui sul on huvi selle reisiga
ühineda, võta ühendust:
Marika Paavo (55684893,
marika.paavo@mail.ee)
ja saad täpsema reisiplaani.

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

Head Sangaste ja selle piirkonna inimesed!

2017-2018 jätkub Sotsiaalkindlustusameti
projekt, mille kaudu saavad tööealised inimesed (15. eluaastast kuni vanaduspensionieani) taotleda tasuta võlanõustamisteenust,
psühholoogilist individuaalset nõustamist
ja perenõustamist psühholoogi poolt ning
tugiisikuteenust.
Teenusevajadus tuleb tuvastada vestlusel
projekti koordinaatoriga (Raina Kurg) ning
selleks on vaja pöörduda valla sotsiaaltöötaja
poole (Pille Sikk, tel 52 47 930 või 76 68 046).
Kutsun siinkohal üles kõiki inimesi, kes tunnevad, et vajaks ühte või mitut nimetatud
teenustest, minuga ühendust võtma.

Käesolevaga soovime Teile tutvustada Sangaste
lossi toimetamistega seotud tegelasi ja tegemisi.
Kõigepealt Triinust.
Mina, Triin Laks, olen olnud Sangastega seotud
2 aastat ja nüüdseks ka Sangaste lossi perenaine.
Möödunud periood on meie kõigi jaoks olnud tormilisem kui mõni teine aeg. Selja taha on jäänud
valdade liitmine, valimised jt. mitmed otsused ja
valikud, mille tulemusi ja tagajärgi näitab alles aeg.
Sangastesse sattusin üsna ootamatult või siis
ootuspäraselt, oskamata elu keerdkäike aimata.
Olen kasvanud 7-liikmelises perekonnas, väikeses ent ühtehoidvas Aakre külas. Siit vahepeal ära
käinud ja uuesti tagasi tulnud.
Ma usun, et kõike on võimalik saavutada uudishimuliku suhtumise, avatud ja loova lähenemisega. Töötasin sealhulgas 3 aastat Pikasilla tanklas,
mis oli omamoodi hüppelauaks minu elus. Aastad
möödusid ja ühel hetkel tundsin, et vajan veel
midagi enamat. Nii alustasin kooliteed müügikorraldajana ja paralleelselt ka järgmises kohas töötamist, milleks sai Otepää Golfikeskuses restoran Mr
Jakob. Restoranis asusin tööle teenindajana, kus
tegelesin loovalt ka floristina.
Linnulennult möödus aasta ja peagi sain ennast
teostada restoranis teenindusjuhina. Sellel ametikohal ei olnud ma kaua, kuna varsti tuli toonane Sangaste lossi restorani juhataja Jorma Riivald minu
juurde pakkumisega toitlustusjuhi ametikohale.
Selleks hetkeks olin Sangaste lossis käinud vaid
paaril korral üritusi dekoreerimas. See oli kahtlemata minu elu kiireim jaatav vastus, aga need
mõned korrad muinasjutulise Sangaste lossi külastamist olid ka selle juba minu südamesse kinnistanud.
Möödus taas kord aasta ja avanes ka võimalus
ennast teostada lossiperenaisena. Nüüd olen uues
ametis olnud 3 kuud, mis on möödunud lennates ja
põnevalt. Minu ülesanneteks on:

Pille Sikk

Teade
Kui keegi soovib saada koduhooldusteenust
eakale või tugiisikuteenust töövõimetuspensionärile või töövõimetoetuse saajale, siis
palun pöörduge sotsiaaltöötaja poole telefonidel 52 47 930 või 76 68 046 (Pille Sikk).
Tugiisikuteenus on tasuta, koduhooldustöötaja teenuse eest tuleb maksta 2 eurot
tunnis (järgmise kuu alguses vastavalt tegelikult kulunud teenuseaja põhjal koostatud
arvele). Veel on vabu kohti !
Pille Sikk

SÜNNID
Ella Leena Kängsepp
Ella Kivi 			

23. oktoobril
26. oktoobril

pakkuda kliendile mugavat peopaika ühtse paketina (ruumid, majutus, toitlustus jms);
pakkuda algusest lõpuni terviklahendusi ürituse
korraldamisel;
pakkuda avatud ja sõbraliku teenindust;
teha koostööd ettevõtetega, kes korraldavad erinevaid sündmusi, olgu nendeks siis seminarid, sünnipäevad, pulmad või midagi veelgi enamat.
Alanud novembrikuu on Sangaste lossile suvist
hooaega lõpetav ja sellele tagasivaatav. See on
aeg, kus enamus suvehooaja üritused on selja taha
jäänud ja elamas juba oma lugu. See on aeg, mil
hetkeks peatuda ja vaadata tagasi toimunule.
Möödunud kuu oli lossiperele üks värvilisemaid,
kuhu mahtus kolm muinasjutulist pulma, kaks poolsajandi täitumist ja neli ütlemata vahvat tänuüritust.
Hetkeks võtan meie armutust ajalaekast minuteid, et peatuda kahel toimunud tänuüritusel.
Oktoobrikuud alustas tänuüritus „Eakatepidu”
meie hea Lea Korbuni eestvedamisel. Ühisele
peole olid kokku tulnud nii Sangaste kui ka lähiümbruse kogenumad inimesed. Alustasime planeerimist 60 külalisega ja kui peo alguseni oli jäänud
vähem kui nädal, küündis piduliste arv suisa 84
külaliseni.
Iga korraldatav üritus Sangaste lossis jätab oma
loo ja jälje. Nii oli ka selle vahva üritusega. Suur
rõõm oli tõdeda, et kuigi oli vilgas sügis oma aktiivsete toimetamistega, leidsid nii paljud selle killukese aega, et tulla kokku ja tähistada ja tänada ühise
peoga neid inimesi, kelle abiga kogukond ühiseid
asju on ajanud.
Suur aitäh Lea, et soovisid tänuürituse lossis korraldada ja aitäh kõikidele peole tulijatele! Soovin
Teile omalt poolt palju tervist ja rõõmu, et sellised
peod saaksid igal aastal traditsiooniks.
Oktoobrikuu lõpu poole leidis aset ka teine Sangaste tänuüritus „Kolhoosistiilis lõpu- ja lõikuspidu”, kus sooviti tänada just neid inimesi ja ettevõt-

teid, kes on Sangaste vallale jätnud oma tegevuse
või tegemistega jälje. Ja loomulikult lihtsalt koos
pidutseda. Iga kogukonna väärtus on tema inimesed ja Sangaste seda teab!
Armsad Sangaste inimesed ja uus kogukond!
Kui teil on mõni vahva mõte, oskus või soov, mida
tahaksid meiega jagada, siis oled alati oodatud Sangaste lossi. See loss on sinu, minu ja meie teenistuses!
Uute rõõmsate kohtumisteni Sangaste lossis!
Triin Laks
Sangaste lossi perenaine

Otepää loodusõhtu
Kolmapäeval, 29. novembril 2017 kell 18 olete oodatud loodusõhtule
Otepää looduskeskusesse (Kolga tee 28).

Jumalateenistused
EELK Sangaste kirikus
hingedeajal ja kõigel
Jõuluajal 2017
26. november
Jumalateenistus
kell 12.00 Surnute mälestuspüha. Kirikuaasta lõpp.
3. detsember
Esimene advent
kell 12.00
Andresepäev, EELK Sangaste
kiriku ja koguduse nimepäev
10. detsember
Teine advent
kell 12.00
17. detsember
Kolmas advent
kell 12.00
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

Sangaste
Pensionäride Ühendus „Härmalõng“
kutsub kõiki huvilisi

Eakate JÕULUPEOLE
Sangaste Seltsimajas
laupäeval, 16. detsembril
algusega kell 12.00.
Esinevad Varju Teder ja Toomas Jalajas.
		
		
		

Piletid hinnaga 13 eurot on 		
müügil kuni 10. detsembrini (kaasa arvatud)
Sangastes (Vaike Tuisk, tel. 56 566 452).

Huvi Põhjamade vastu viis kaks noort
naist tõeliselt tuulepealsele maale −
Fääri saartele. Saarestik koosneb 18
saarest ning nende kogupindala on
väiksem kui meie oma Saaremaa. 3
nädalat kohaliku fäärlase juures andis hea võimaluse jälgida, millist elu
elatakse sellises geograafilises isolatsioonis ning osa saada kohalikest
traditsioonidest, sh olla tunnistajaks
vaalapüügile.

TASUTA
Võta sõber kaasa ja tule kohale!
Lisainfo: Margit Turb, Keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialist, tel 518 6747, margit.turb@
keskkonnaamet.ee.
Loodusõhtut korraldab Keskkonnaamet.

Hotell Karupesa pakub oma
värskelt remonditud ruumides
meeldivat võimalust korraldada

•
•
•

Jõulupidusid
Aastalõpu üritusi
Peo- ja peielaudu

Tellimiseks ja lisainfo saamiseks palume helistada
telefonil 5064528 või 76 61500;
kirjutada karupesa@karupesa.ee või lugeda www.karupesa.ee.
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KUULUTUSED

Puithoonete renoveerimine ja
puidutööd. www.puidustehitus.
ee, tel. 535 47 922

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

Mööbli ja autoistmete remont,
tigudiivanite renoveerimine,
polsterdustööd. Tel: 56615502

Müüa kuivad pakitud kütteklotsid ja pliidipuud. Vedu tasuta.
5056107

Ohtlike puude raie & hooldus
56 866 157.
OSTAN hõbedat, maale, müntesetu ehteid jne! 56495292
Teostame katuse-, fassaadi-, üldehitus- ja vundamenditöid.
OÜ VIIMVAL.Tel.55548863
Teostame elektritöid, 520 50 16
Müüa küttepuud 30/50cm, väikesed koormad tel: 5165251
Amendero OÜ valmistab salvkaeve aastaringselt, rajab kanali- ja veetrasse, paigaldab septikuid. Tel 56202420. kaevud@
amendero.eu
Soovin võtta rendile põllu- ja rohumaad. Hind alates 50 EUR/ha.
Tel. 5558 2071
Teostan siseelektritöid.
5353 6160
Ehitus-remonttööd. 5353 6160
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Müüa metsakuivad küttepuud.
~50 cm kuusk. Hind kokkuleppel. Tel. 5343 6355

Värske-, soola- ja suitsukala
igal neljapäeval Otepää turul
kell 13.15-13.45. Tel. 5297 033

RAE KEBAB pakub tööd

klienditeenindajale.
Võimalik töötada nii täis- kui
osalise koormusega,
sobilik nii noortele kui ka
vanemaealistele.
Võta ühendust:
56 675 535 (Pille),
rae.kebab@gmail.com

ÜLDEHITUS –
REMONTTÖÖD

Mapomets OÜ

OMANIKU JÄRELVALVE

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

EhitusEST OÜ

506 7848

ehitusest@gmail.com
www.ehitusest.eu

Valgamaa, Otepää vald, Pühajärve küla
tel. +3725050375,
magnar@mapomets.ee

PILKUSE KÜLAMAJAS

ALUSTAME TAAS KOOLITUSTEGA

Inglipuu annab taas võimaluse hakata
ingliks lastele
23. novembrist 11. detsembrini saavad Otepää elanikud hakata ingliteks
valla vähekindlustatud peredes elavatele lastele. Selleks tuleb täita kasvõi
ühe väikese vallakodaniku kingisoov, mille leiab Maxima kauplusesse
paigutatud Inglipuult.
Tänavu kaheksandat korda üle Eesti toimuv heategevuslik kingikampaania „Inglipuu“ on kutsutud ellu jaeketi Maxima poolt eesmärgiga rõõmustada unelmate jõulukingitustega neid lapsi, kelle vanematel puudub
võimalus nende unistuste täitmiseks.
„Keda lastest ja millise jõulukingitusega saab tänavu rõõmustada, selgitasid välja kohalikud sotsiaaltöötajad. Nüüd leiab nende kogutud info
samas piirkonnas tegutsevast Maxima kauplusest – müügisaalis paiknevalt Inglipuult, mille külge on kinnitatud inglikujulised sildid. Ülevaate
annab ka kingikampaania koduleht www.maxima.ee/inglipuu,“ täpsustas
Maxima avalike suhete juht Katja Ljubobratets.
Otepää kaupluses Maxima X ootavad Inglipuul 20 lapse jõulusoovid.
„Kõige pisem vallakodanik, kellele saavad Otepää elanikud ingliks hakata,
on üheaastane. Teda rõõmustavad eakohased mänguasjad. Kõige vanem
Otepää elanik, kelle jõulusoov jõudis Inglipuule, on 12-aastane. Tema soovib kellraadiot,“ tõi näiteid Maxima avalike suhete juht. Oluline, et kingitus
vastaks täpselt lapse jõulusoovile, sobiks tema vanusele ja oleks uus.
„Soovitame hakata ingliteks koos sõprade ja töökaaslastega – jagatud
rõõm on ju veel suurem. Küll aga palume, et kingitus viiakse Maxima
kaupluse töötajate kätte mitte hiljem kui 11. detsembril. Sest just nii saame
koostöös sotsiaaltöötajatega tagada, et unelmate kingitus jõuab lapseni
just jõulude ajal,“ selgitas Katja Ljubobratets.
Inglipuud on paigaldatud ka teistesse Valgamaal tegutsevatesse kauplustesse. Valgas ootavad täitmist 40 ja Tõrvas 20 lapse jõulusoovid.

PIPARKOOGIMAJA ÕPITUBA
Toidupaja päkapikumaa pakub peredele
suurepärast võimalust koos perega
aktiivselt aega veeta.
Meisterdada ise piparkoogimaja
ja õues ootab põnev seiklusmäng.
Päkapikud kostitavad pererahvast
magusa ampsu ja sooja joogiga.
Peale seiklusmängu on võimalus lõkkel
küpsetada enda kaasavõetud vorstikesi
või osta lõkkepannkooki.
Päkapikumaa on avatud 9., 10., 16., 17.
detsember 2017 (ettetellimisel)
ja kellaaja valikud: 11.00, 12.30, 14.00.
Päkapikumaalt saad kaasa hea emotsiooni ja
omatehtud piparkoogimaja!

Räägime doTerra terapeudilistest eeterlikest õlidest
28. novembril kell 18.30.
Tutvustab ja praktilisi õpetusi jagab staažikas iluteenendaja
ja massaažiterapeut Ene Prants. Osalustasu 5 eurot.
Tule ja saa osa puhta eeterõli toimest läbi
Aroma Touchi kätemassaaži! Rõõmsa kohtumiseni!
Info telef. 51974916, Merike.

ANNY SIREL

19.12.1927 - 14.11.2017

Toomas Kiisler

Kohtumiseni päkapikumaal!

11.03.1937 - 16.11.2017

Toomas Kiisler

Mälestame head naabrit
ja avaldame kaastunnet
lähedastele.

Mälestame head ja sõbralikku
jahikaaslast, kauaaegset jahiseltsi
esimeest ning avaldame
kaastunnet omastele.

A. Kikkase ja J. Susi perekonnad

Otepää jahiselts

Programmi kestvus 1h ja 30 minutit.
Osalustasu: perele 30€
Eelregistreerimine:
info@toidupada.ee,
tel. 56230922.

TOOMAS KIISLER

Mõni hetk on elus valusam kui teine,
mõni hetk on kohe väga, väga valus ...
(J. Tätte)

Meie südamlik kaastunne Üllele
armsa ema

VIRVE MERILA
kaotuse puhul.
Töökaaslased Otepää Maximast

Südamlik kaastunne Kajale kalli

EMA
kaotuse puhul.
Inga, Aire, Ruth, Sveta,
Helve, Kaima.
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Esmakordselt Eestis toimuv kahevõistluse Otepää MK-etapp avab vabariigi juubeliaasta spordiprogrammi
Järgmise aasta 6.–7. jaanuaril võõrustavad Eesti ja Otepää
esmakordselt kahevõistluse maailmakarikaetappi. Maailmatasemel spordivõistluse muudab eriliseks ka naiste võistlus,
mis toimub esimest korda spordiajaloos.
2018. aasta alguses esimest korda Otepääl aset leidev kahevõistluse maailmakarikaetapp hakkab vastavalt FISi ja Eesti
Suusaliidu pikaajalisele kokkuleppele toimuma esialgu iga
kahe aasta tagant.
MK projektijuhi Ago Markvardti sõnul jätkub koostöö
esmajärgus kuni 2020. aastani eeldusel, et spordiürituse korraldus vastab FISi ootustele ja soovidele. Markvardt on siiski
veendunud, et koduse maailmakarikaetapi korraldusmeeskond on igati tasemel ja oodata on vägevat spordipidu.
“Oleme kokku pannud suurte kogemustepagasiga tiimi ja
usun, et suudame sportlastele tagada tipptasemel võistlustingimused ning kinkida külastajatele meeleoluka nädalavahetuse. Ootame Otepääle võistlema kahevkaiõistlejate maailma
paremikku eesotsas neljakordse maailmameistri Johannes
Rydzeki ning maailma karika üldvõitja ja Sotši OMi kuldmedalisti Eric Frenzeliga. Lisaks võistlevad meie enda kahevõistlejad eesotsas Kristjan Ilvesega. Kristjani suurepärased
eelmise hooaja ja suvised tulemused (suvise kahevõistluse
MK üldvõit) annavad ka koduseks MK-etapiks lootust häid
või isegi väga häid resultaate oodata,“ räägib Markvardt.
Eesti sportlastest võistlevad kodusel MK-l veel Kail Piho,
Han Hendrik Piho, Karl-August Tiirmaa, Triinu Hausenberg
ja Annemarii Bendi.
Võistlused avatakse reede õhtul piduliku avatseremooniaga. Laupäeval toimub Tehvandi staadionil individuaalvõistlus
ja pühapäeval on kavas meeskondlik sprint. Esimest korda
astuvad kontinentaalkarikasarja raames võistlustulle ka naiskahevõistlejad, kes osalevad mõlemal päeval individuaalvõistlustel.
Markvardt loodab võistluste eel ja toimumisajal leebeid külmakraade, mis oleksid ideaalsed kunstlume tootmiseks. “Loomulikult oleks tore, kui vanajumal annaks MK-etapi ajaks
parajalt paksu lumekihi, kuid rajad ja staadionipõhi vajavad

vastupidavuse saavutamiseks siiski kunstlund.
Otepääle saabub võistluse ajaks hinnanguliselt 19 tiimi 13
erinevast riigist. See toob talvepealinna ja Tehvandi staadionile võistkondade ja nende taustajõudude koosseisus enam
kui 100 inimest. Lõplik info võistlevate sportlaste kohta selgub
22. detsembriks, kui ülesandmislehed peavad olema laekunud
MK korraldustiimile.
Korraldajad ootavad spordipeole 3000–5000 pealtvaatajat.
“Määravaks faktoriks on kindlasti ilm, mis mõjutab külastajate arvu,” nendib Markvardt. “Kuna see on talvise koolivaheaja
viimane nädalavahetus, siis loodame raja ääres kaasa elamas
näha ka peresid. Pere noorimad, aga ka vanimad saavad
juhendaja käe all teha tutvust suusahüpetega – toome selleks
kohale 2,4-meetrise Maru hüppemäe.”
Kahevõistluse MK-etapist teevad Eesti Meedia vahendusel
otseülekandeid Kanal 2 ja Kanal 12 ning Eurosport. Otseülekandena näitab Eesti Meedia ka naiste kontinentaalkarikasarja etappi.
Otepää maailmakarikaetapp kuulub EV100 ürituste sarja.
Suusaalade ja spordi populariseerimiseks noorte seas kingib
Eesti Suusaliit vabariigi juubeliaasta puhul kõigile kuni
12-aastastele noortele mõlemal võistluspäeval prii sissepääsu.
Avatseremoonia on kõigile huvilistele tasuta. Otepää kahevõistluse MK-etapi piletid on müügil Piletilevi veebipoes ja
müügikohtades. Ühe päeva pileti saab eelmüügist soetada 7 ja
kahe päeva pileti 10 euroga. Pensionäridele, õpilastele ja üliõpilastele on eraldi sooduspiletid.
Austusavaldusena 30 aasta möödumisele Allar Levandi
Calgary OMi pronksmedali võidust paisatakse müüki ka limiteeritud hulk VIP-pileteid, mille hinnaks on 88 eurot. VIP-pilet garanteerib külastajale koha VIP-tribüünil, sissepääsu
külaliste telgi VIP-alale, toitlustuse mõlemal päeval, parkimiskoha ja erilise meenekingituse.
Otepää MK-piletite müük Piletilevis: goo.gl/nft4op
Reelika Lepp
Otepää MK kommunikatsioon

