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Käärikul avati uued rajatised 
ja hooned

25. septembril avati Kääriku Spordikeskuse uuel kerge-
jõustikustaadionil 2020. aastal valminud spordirajatised 
ja hooned ning leidis aset avatud uste päev vastvalmi-
nud majutushoonetes.

Sümboolse treeningoda viskega avati Eesti Vabariigi 
kultuuriministri Tõnis Lukase, Eesti Olümpiakomitee 
presidendi Urmas Sõõrumaa, Kääriku Spordikeskuse 
investeerimisnõukoja eesistuja Neinar Seli, Eesti Ker-
gejõustikuliidu president Erich Teigamägi, staadioni 
ehitaja AS Valmap Grupp juhatuse liikme Hindrek 
Mõtsa ja SA Tehvandi Spordikeskuse juhatuse liikme 
Kristjan Karise poolt kõik uued objektid.

2020. aastal valmisid Käärikul kergejõustikustaadion 
koos abihoonetega, välijõusaal, heitealade väljak, väli- 
ujula, Greeni saun, kuulitõukeala ning majutushoone-
tena Kääriku viis võistkonnamaja ja kaks ÖÖD Hötels 
peegelmaja.

Ühtlasi anti avapauk juba olemasolevate vana spor-
dihoone ja hotelli renoveerimiseks.

Sihtasutuse juhatuse liige Kristjan Karis tänas 
keskuse töötajaid, Tõnis Lukast, Indrek Saart, Jüri 
Ratast, Urmas Sõõrumaad ja Eesti Olümpiakomi-
teed, kergejõustikuliitu, Tartu ülikooli, ehitajaid, Otepää 
valda ja kõiki, kes on aidanud kaasa Kääriku taaselus-
tamisele viimaste aastate jooksul.

„Kääriku spordikeskus on Eesti kultuuri- ja spor-
diloos väga tähenduslik. Piisab, kui nimetada kuulsa 
kergejõustikutreeneri Fred Kudu või Soome presiden-
di Urho Kaleva Kekkose kokkupuuteid sellega. Siin 
on ideaalseks lihvitud tehnikad, mis toonud Eestile 
medaleid ja au ning mõtted, mis arendanud meie 
demokraatiat ja ühiskonda. Juba praegu on värskelt 
korda tehtud ja ka alles rajatud spordiobjektid saanud 
ihaldusväärseks treeningkohaks nii Eesti kui ka teiste 
riikide sportlastele,“ ütles kultuuriminister Tõnis Lukas. 

Avamisel leidis aset jalgpallimadin Eesti Jalgpalliliidu 
legendide ning FC Kääriku mängijate vahel, kergejõus-
tikuvõimalusi esitlesid peamiselt järgmise põlvkonna 
kergejõustikutipud, kes Harry Lembergi juhendami-
sel esitlesid oma parimaid tulemusi ja tehnikaid. Eel-

misel nädalavahetusel toimunud TV10 olümpiastardi 
vaieldamatute tippude hulka kuulunud Katarina Verst, 
Andreas Trumm, Felicia Viitkin, Marietta Verst ning 
Sten-Erik Iir tunnistasid staadioni vastuvõetuks ja kasu-
tuskõlblikuks.

Eraldisesisvalt avati ka kuulitõukeala ning Neinar Seli 
algatusel paigaldati nimesildiga pink kauaaegsele Kääri-
kul treeninguid läbiviinud treenerile ja juhendajale Mart 
Paamale. Koos spordilegendi poja Priit Paama ning lese 

ILMUB 2 KORDA KUUS

Lilli Paamaga kinnitati pingile mälestussilt.
Kääriku Spordikeskust haldab alates 2012. aastast 

Tartu Ülikooli ja sihtasutuse vahelise asjaõigus- ja kasu-
tusvalduslepingu alusel SA Tehvandi Spordikeskus ees-
märgiga ehitada välja kaasaegne treening- ja olümpia-
ettevalmistuskeskus.

Merlin Müür,
SA Tehvandi Spordikeskuse turundusjuht

Foto: MonikA oTrokovA

22. septembril algas sügis. Talve-
pealinna esindus käis Narva linna-
valitsuse kutsel sügispealinna tiitli 
üleandmisel Narvas.

Otepää delegatsiooni koosseisus 
olid vallavalitsuse liige Uuno Laul, 
Puka kultuurimaja perenaine-kul-
tuurikorraldaja Katrin Uffert ja 
Nõuni teenuskeskuse juht Kalev 
Lõhmus.

Sügis tuli Narvas Geneva kes-
kuses rokkbändi AveNue solisti 
Vladimir Tšerdakovi ning Narva 
Linna Sümfooniaorkestri uue 
kava Song&Symphoni saatel. 
Narva Linna Sümfooniaorkestri 
dirigent on Anatoli Štšura.

Sügispealinna tiitli andsid Narva 
linnapeale Aleksei Jevgrafovi-
le Pärnu abilinnapea Varje Tipp 

Talvepealinna esindus käis Narvas sügist vastu võtmas

Õpetajate päeva puhul toimus Otepää kul-
tuurimajas 2. oktoobril pidulik vallavoliko-
gu esimehe ja vallavanema vastuvõtt, kus 
tunnustati Otepää valla aasta õpetajaid.

Õpetajatele esines ja aitas luua õdusa 
õhtu tunnet tuntud ja armastatud ansam-
bel „Naised Köögis“, peolauas sai hiljem 
ka omavahel juttu ajada.

Õpetajaid tunnustasid vallavanem Jaa-
nus Barkala ja vallavolikogu esimees Rein 
Pullerits ja haridusspetsialist Janika Laur.

„Õpetaja amet on väga vastutusrikas ja 
auväärne amet. Soovin meieõpetajatele, 
et teil jätkuks südamesoojust, hingejõu-
du, jaksu ja sära silmadesse. Tänan teid 
tehtud töö eest!“ ütles vallavanem Jaanus 
Barkala.

Otepää vald tunnustas õpetajaid valla 
tänukirja ja Apollo raamatupoe kinkekaar-
tidega. Tunnustusürituse korraldas Otepää 
vallavalitsus.

Otepää valla aasta õpetajad 2020

Pühajärve Põhikool
TIINA KUKK – klassiõpetaja ja huvijuht
AILI ORLIKOV – tugiisik

Keeni Põhikool
PILVE KÄNGSEPP – õpiabi õpetaja

Otepää Lasteaed
ESTER MÕTS – Pähklikese maja 
rühmaõpetaja
MAARIKA VÄHI – Võrukaela maja 
rühmaõpetaja
ERIKE KASE – õppejuht

Puka Kool
AIME SOONVALD – inglise keele õpetaja
KARIN-KAJA LIIGAND – vene keele 
õpetaja Puka ja Keeni koolides

Otepää Muusikakool
ANNE ARE – klaveriõpetaja

Otepää Gümnaasium
HEIVI TRUU – ajaloo- ja ühiskonna-
õpetuse õpetaja
KAIDI PALMISTE - matemaatikaõpetaja
EVE ELJAND – muusikaõpetaja

Tekst ja foto: MonikA oTrokovA

Otepää vald 
tunnustas õpetajaid

ja Tallinna abilinnapea Vadim 
Belobrovtsev, tervitused andis 
edasi Otepää vallavalitsuse liige 
Uuno Laul.

„Vastuvõtt oli väga südamlik ja 
nagu Narvale kohane, oli sügise 
alguse kontsert kõrgel professio-
naalsuse tasemel,“ märkis Uuno 
Laul.

Narva hoiab sügispealinna tiitlit 
kuni 21. detsembrini, mil algab 
astronoomiline talv.

MonikA oTrokovA
Foto: iljA SMirnov/

narva linnavalitsus

Pildil vasakult: Nõuni teenuskeskuse juht Kalev Lõhmus, Pärnu abilinnapea 
Varje Tipp, Puka kultuurimaja perenaine-kultuurikorraldaja Katrin Uffert, 
Narva linnapea Aleksei Jevgrafov ja Otepää vallavalitsuse liige Uuno Laul

Vasakult: AS Valmap Grupp juhatuse liige Hindrek Mõts, Kääriku Spordikeskuse 
investeerimisnõukoja eesistuja Neinar Seli, kultuuriminister Tõnis Lukas, Eesti Ker-
gejõustikuliidu president Erich Teigamägi, Eesti Olümpiakomitee president Urmas 
Sõõrumaa ja SA Tehvandi Spordikeskuse juhatuse liige Kristjan Karis

Õpetajate päev Otepää kultuurimajas
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Järgmine Otepää Teataja 
ilmub 22. oktoobril.
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Kuldne sügis toob toimetusi 

5. oktoobril tähistas Eesti õpetajate päeva. Õpeta-
jate päev on tähtpäev, mis on ellu kutsutud õpetaja 
ameti väärtustamiseks. Eestis koolides tähistati õpe-
tajate päeva juba 1960. aastatel, UNESCO kehtes-
tas tähtpäeva ülemaailmsena 1994. aastal.

On selge, et õpetajad väärivad tunnustamist, sest 
mitte ükski hea kool ei saa olla hea ilma heade õpe-
tajateta. See on kogu koolielu ja selle arengu eeldu-
seks. Otepää valla õpetajate pidulik vastuvõtt toimus 
seekord Otepää Kultuurikeskuses 2. oktoobril. Tun-
nustati aasta parimaid õpetajaid, öeldi tänusõnu ja 
kuulati head muusikat. Sündmus oli väga meele- 
olukas ning meeldejääv. Palju tänu suurepärastele 
korraldajatele!

Enamik inimesi meenutab oma kooliteelt vähe-
malt mõnda säravat, väga head õpetajat, kes on just 
seda inimest parimal moel mõjutanud ja suunanud 
teda tegema elus õigeid valikuid ja saama paremaks 
inimeseks. Õpetajad on need, kes õpilasi kõige 
rohkem mõjutavad, nad on nagu majakad, kes meid 
meie elu kõige tähtsamatesse ja tähendusrikkama-
tesse aastatesse juhivad. Nad suunavad meid turva-
liselt mööda takistustest ja karidest. Sellepärast on 
õpetajatel suur roll selles, mis õpilastest, tulevikus 
saab. Oleme siiralt tänulikud neile selle panuse eest.

Tõnn Sarv on väga tabavalt öelnud oma tuntud 
tsitaadi: „Tegelikult ei ole üldse võimalik kedagi 
õpetada. Õppida jah, see on võimalik, õpetada aga 
mitte. Saab üksnes pakkuda ja luua võimalusi, aga 
see, kas seda vastu võetakse ja sellest midagi saa-
dakse, on juba igaühe enda teha."

Tähistasime eakate päeva

1. oktoobril tähistatakse üle maailma eakate päeva 
ja pööratakse tähelepanu eakate tervisele ning tun-
nustatakse nende panust ühiskonda. Otepääl vallas 
oli seekord mitmeid sellega seotud üritusi. Toimus 
traditsiooniline eakate päeva tähistamine Otepää 
Kultuurikeskuses ja samuti oli pidulik koosviibimine 
Sangaste Kultuurimajas. Eakate päeval osalesid ka 
volikogu esimees ja vallavanem, kes andsid edasi 
parimad soovid ning tervitussõnad. Päeva käigus 
pakuti meelelahutust, räägiti tervisest, sai kontrol-
lida oma tervisenäitajaid, anti juriidilist nõu ning 
loomulikult ei puudunud ka pidutort. Osalejad said 
panna kirja oma mõtted ja murekohad ja saata need 
vallale mõtlemiseks ning lahendamiseks. 

Kõlama jäi mõte, et selliseid sündmusi võiks olla 
tihedamalt ja regulaarsemalt, mitte ainult üks kord 
aastas. Eakad vajavad sotsiaalset suhtlemist, prakti-
lisi nõuandeid ja vallal on võimalik selles valdkonnas 
palju ära teha. Tarvilik on uuesti käivitada päevakes-
kuste tegevus, et ka vanematel inimestel oleks koht, 
kus koos käia, suhelda ning vajadusel nõu saada. 
Valla poolt igatahes ettevalmistused käivad ja kui 
viirusega olukord hullemaks ei lähe, julgeme juba 
lähiajal esimesed kooskäimised korraldada. Ühes-
koos saame siis välja mõelda ja otsustada planeeri-
tavate tegevuste sisu ja sageduse.

Turismiinfopunkt kolib

Nagu paljud on märganud, siis Otepää turismiinfo-
punkti uksed Otepää bussijaamas on juba mõned 
päevad olnud suletud. See on tekitanud küsimusi 
ka vallavanemale, et mis toimub? Annan järgnevalt 
natuke selgitust. Valminud on Otepää turismiinfo-
punkti uued ruumid Otepää keskväljakul, vallama-
jas, endise Rae kohviku ruumides. Lisaks turismiin-
fopunktile avatakse seal ka Eesti lipu tuba ja näitus. 
Edaspidiselt on plaanis arendada nendes ruumides 
ka kogukonna muuseumi. Kuna uuest aastast EAS 
enam Otepää turismiinfopunkti tegevust ei rahasta, 
tuleb Otepää vallal võtta punktiga seotud kulud ja 
tegevus enda kanda. Täpsemad tegevused on väl-
jatöötamisel. Lähiajal koguneb vallavolikogu turis-
mikomisjon, kes samuti kujundab antud olukorras 
oma seisukoha. Väga oluline on kaasata tuleviku-
tegevuste planeerimisse ka ettevõtjad, sest nendega 
koostöös ju Otepää turismitegevus üldse sünnib.

Mõttekohti ja arutamist igatahes jagub. Kindel 
on see, et liputuba ja turismiinfopunkt avavad oma 
uksed uutes ruumides 1. detsembril. Uute kohtu-
misteni juba uutes ruumides!

Vald käis rahvale lähemal

Sellel nädalavahetusel toimus suur Puka sügislaat. 
Au ja kiitus korraldajatele, Puka kultuurikeskuse-
le koos abilistega! Nagu laadal osalejad ütlesid, siis 
sellist suurejoonelist laata Pukas ei mäletata ammu. 
Loodame, et see saabki traditsiooniks. Sarnaselt 
Otepää sügislaadaga osales vallavalitsus Puka laadal 
oma infotelgiga. Valla poolt olid kohal vallavanem 
Jaanus Barkala, vallavalitsuse liige Valdur Sepp, 
vallavolikogu liige ja Otepää Kultuurikeskuste juht 
Jorma Riivald ning kommunikatsioonijuht Monika 
Otrokova. 

Arutelu ja vestlust oli palju ning väärtuslikku taga-
sisidet vallakodanike muredest ja rõõmudest roh-
kesti. Põhiliste probleemidena toodi välja äärmiselt 
puudulik tänavalgustus Pukas ning inimeste mure 
vee ja kanalisatsiooni pärast. Vee ja kanalisatsiooni-
ga liituda soovijaid oleks rohkesti, kuid võimalused 
on siiani olnud napid. Inimestel on kaevud kuivad, 
vett ei ole ning probleeme tekitab ka Puka alevis 
asuvate veekogude reostumine. Vallakodanike 
rõõmuks saan öelda, et juba selle aasta oktoobris 
valmib esimene kaasaegne reoveepuhasti Pukas, 
mis omakorda loob aluse võimalusele hakata laien-
dama ka vee ja kanalisatsioonivõrku. Tänavavalgus-
tuse korrastamise ja laiendamise plaanid on töös ja 
loodetavasti juba uuel aastal saab Puka alev olema 
paremini valgustatud. 

Hoiame vallakodanikke arengutega kursis. Ka 
tulevikus võib vallajuhte näha infotelgiga rahvale 
lähemal, leian, et sellisest vahetust suhtlemisest 
tõuseb kasu meile kõigile.

Kaunist sügist ja püsigem terved!

vallavanem jAAnuS BArkAlA

Otepää Vallavalitsuse istungil

   21.09.2020
n	 Kinnitati Raudsepa külas asuva Aina maaüksuse erasta-

mise tingimused. Raudsepa külas asuva Aina maaüksuse 2392 

m² suuruse maa erastamisel on ostueesõigus vastavalt maarefor-

mi seaduse § 22 lõikele 12 Esno kinnistu (kinnistu registriosa nr 

958340) omanikul Priit Õunal.
n	 Anti Tuuli Kotka’le projekteerimistingimused Arula külas 

Männiku kinnistul abihoone ehitusprojekti koostamiseks.
n	 Anti Raidar Mesilale ehitusluba Arula külas Vanamõisa 

kinnistul päikeseelektrijaama rajamiseks.
n	 Anti osaühingule Metsagrupp ehitusluba Komsi külas 

Täntre kinnistul päikeseelektrijaama rajamiseks.
n	 Anti OÜ-le ENGEROS OTEPÄÄ ehitusluba Sihva külas 

Sihva-Keskuse kinnistul söökla lammutamiseks.
n	 Seati Elektrilevi OÜ (registrikood 11050857, asukoht 

Kadaka tee 63 Tallinn) kasuks sundvaldus tehnovõrgu talumis-

kohustuse kehtestamiseks passiivse elektroonilise side juurdepää-

suvõrgu kaitsevööndi ulatuses Kolli külas Käo tn 3a asuvale kin-

nistule.
n	 Määrati kolmele isikule sotsiaalteenuse toetus.
n	 Määrata toetus raske majandusliku olukorra puhul kahele 

isikule.
n	 Keelduti ühele isikule toetuse määramisest.
n	 Vabastati ajavahemikuks september 2020. a - mai 2021. 

a Otepää Gümnaasiumi spordihoone teenuste eest tasumisest 

spordihoone kasutamisel noorsportlaste treeningtegevuseks 

vastavalt Otepää Gümnaasiumi poolt kinnitatud spordihoone 

kasutamisaegade graafikule alljärgnevad spordiklubid: 1.1 Jalg-

palliklubi FC Otepää; 1.2 Mäesuusaklubi Väike-Munamägi; 1.3 

Võimlemisklubi “Rütmika”; 1.4 Tartu Spordiselts “Kalev” (ker-

gejõustik); 1.5 Spordiklubi “Do” (judo); 1.6 Mittetulundusühing 

Korvpalliklubi Valgamaa; 1.7 Võru Sulgpalliklubi MTÜ.
n	 Vabastati Mittetulundusühing Eveko koor Otepää Güm-

naasiumi peamaja klassiruumi kasutamise eest tasumisest proo-

vide tegemiseks ajavahemikul september 2020. a – mai 2021. a 

(mahus 1 – 3 korda nädalas). Jätta rahuldamata Tantsuklubi 

Tango taotlus Otepää Gümnaasiumi peamaja aula kasutamise 

eest tasumisest vabastamiseks, kuna taotleja ei ole Otepää val-

laeelarvest tegevustoetust saav kultuuriühing.
n	 Otsustati asendada Otepää Vallavalitsuse 14. septembri 

2020. a korralduse nr 2-3/502 „Kultuuriürituse toetuse määra-

mine“ punktis 1.1 olev summa „350 eurot“ summaga „80 eurot“.
n	 Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest järgmised 

neli isikut.
n	 Sõlmiti SORANDA OÜ-ga (registrikood 14052265, aadress 

Keskväljak 6, Kuusalu alevik, Kuusalu vald, 74601) äriruumi 

üürileping Otepää vallasiseses linnas Lipuväljak 13 asuva asu-

tusehoone ruumi nr 322 (pindala 23 m²) kasutusse andmiseks 

tähtajaga 1. oktoober 2020. a kuni 31. detsember 2021. a.
n	 Tunnistati kehtetuks Otepää Vallavalitsuse 1. juuni 2020. 

a korraldusega nr 2-3/273 alustatud riigihange “Otepää liputoa 

sisustuse ostmine” (viitenumber 224073).
n	 Anti HeatPoint OÜ-le (registrikood 11551128, aadress 

Tallinn, Ugala tn 28) luba paigaldada ajavahemikuks 21. septem-

ber - 21. detsember 2020. a reklaam suurusega 2 m x 4 m Otepää 

vallasiseses linnas Tartu mnt - Valga mnt ristmiku haljasalale ja 

määrata reklaamimaksu suuruseks 76,68 eurot/kuus.

28.09.2020

n	 Anti Aares Fjodorovile ehitusluba Sihva külas asuval Juusa 

kinnistul sauna püstitamiseks.
n	 Anti Tuuli Merimaale ehitusluba Restu külas Kiisa kinnis-

tul päikeseelektrijaama rajamiseks.
n	 Anti Meelis Värva’le ehitusluba Räbi külas Käo kinnistul 

päikeseelektrijaama rajamiseks.
n	 Anti Olavi Puusile ehitusluba Restu külas Ruusa kinnistul 

suvemaja püstitamiseks.
n	 Anti Ivar Puusepale ehitusluba Otepää vallasiseses linnas 

Savikoja tn 8 kinnistul päikeseelektrijaama rajamiseks.
n	 Anti Ain Antonsile ehitusluba Mägestiku külas Soome kin-

AMETLIK INFO

SÜNNID
Gabriel Kasemets    16. septembril
Amir Asad Zaheer   16. septembril
Eerik Tolmusk    21. septembril
Aston Koch    30. septembril
Kalju Peetsmann      3. oktoobril

Otepää Teataja on Otepää valla tasuta jagatav 
infoleht, mida annab välja Otepää vallavalitsus.
Aadress: Lipuväljak 13, Otepää 67405
E-kiri: teataja@otepaa.ee
Ajaleht internetis: www.otepaa.ee/ot

Toimetaja: Arvo Saal,
tel 5531235. 
Teostus: Otepää vallavalitsus 
Trükk: AS Kroonpress
Kohaletoimetamine: Omniva

Artikleid, mida soovite avaldada, ootame üks nädal 
enne lehe ilmumiskuupäeva e-posti aadresile: 
teataja@otepaa.ee.
Toimetusel on õigus kirju ja kaastöid nende selguse 
huvides toimetada ja lühendada. 
Toimetus ei vastuta kuulutuste ja reklaamide sisu eest.

nistul päikeseelektrijaama rajamiseks.
n	 Anti OÜ-le Helioest ehitusluba Päidla külas asuval Põdra 

kinnistul päikeseelektrijaama püstitamiseks.
n	 Anti Ugandi Capital OÜ-le ehitusluba Otepää vallasiseses 

linnas asuval Munamäe tn 13 kinnistul elumaja lammutamiseks.
n	 Anti Arula külas Lindamäe kinnistul asuvale ehitisele 

(saun) kasutusluba.
n	 Anti Kaurutootsi külas Vana-Kauru kinnistul asuvale 

ehitisele (abihoone) kasutusluba.
n	 Määrati tervisetoetus kahele isikule kogusummas 160 

eurot.
n	 Korraldati lihthange “Otepää pastoraadihoone ruumide 

osaline rekonstrueerimine” järgmiselt: 1.1 pakkumuste esitami-

se tähtaeg – 16. oktoober 2020. a kell 11:00; 1.2 riigihanke eest 

vastutav isik – Kajar Lepik.
n	  Otsustati pikendada OÜ-ga Merevi Invest sõlmitud ren-

dilepingut Otepää vallasiseses linnas asuvate Munamäe tn 4a 

ja Munamäe tn 8a kinnistute kasutamiseks kuni 2. jaanuarini 

2021. a.
n	 Kinnitati kahe isiku hajaasustuse programmi lõpparuanne 

ja toetuslepingu täitmine.

AMETLIK INFO

Hea vallaelanik!
Oled oodatud kohtumisele 

vallavolikogu esimehe ja vallavanemaga
8. oktoobril algusega kell 18.00 

Puka rahvamajas.

Esitame küsimusi ja teeme ettepanekuid 
vallaelu paremaks korraldamiseks.

Puka alevikunõukogu

Aasta isa aunimetust antakse igal aastal isadepäeva 
pidulikul kontsertaktusel üle ühele isale, kelle peres 
kasvab laps või lapsed, kes saavad kodunt armastust, 
hoolt, eeskuju ja õpetust.

Aasta isa avaldusel palume märkida kandidaadi 
ees- ja perekonnanimi, elukoht, töökoht ja amet, las-
te arv, vanused ja nimed ja lühiülevaade kandidaadi 
elust.  

Avaldusi saab esitada kuni 20.10.2020. Avaldused 
palume saata e-posti aadressil: vald@otepaa.ee või 
tuua Otepää Vallavalitsusse, Lipuväljak 13.

Aasta isa avalduse saab Otepää valla kodulehelt 
www.otepaa.ee  rubriigist Elanikule -> Otepää tun-
nustab -> Aasta isa. (Otselink: http://www.otepaa.
ee/aasta-isa)

Aunimetuse "Otepää valla aasta isa" väljaandmise 
eesmärgiks on väärtustada isa ja isadust, tunnustada 
mehe rolli laste kasvatamisel. 

Aasta isa tiitlit annab välja Otepää Naisselts koos-
töös Otepää Vallavalitsusega.

Otepää Naisselts ootab kandidaate 
valla aasta isa nimetusele

Covid-19 viiruse aeg sunnib valvel olema

Kevadine segane ja keeruline aeg on juba pal-
juski ununenud ning elu sätitud taaskord vana-
dele rööbastele. Kahjuks tuletab Covid-19 viirus 
ennast järjekindlalt meelde ja nakatunute arv 
on pidevas kasvutrendis. Meie kagunurka ei 
ole uus laine tõsiselt puudutanud, kuid valvel 
peame olema siiski kõik.

Oleme selle poole aastaga viirusest palju tea-
da saanud ning oskame Covid-19-ga koos ka 
elada. Kutsun kõiki inimesi jälgima ja järgima 
Terviseameti juhiseid ning ettevaatusabinõusid. 
Kõik piirangud on seatud selleks, et saaksime 
lähitulevikus ilma piiranguteta elada.

Tuletan kõikidele inimestele meelde sotsiaalse 
distantsi hoidmise vajalikkust. Viirus ohustab 
lähikontaktis olevaid inimesi ja just see väike 

ja lihtne abinõu võib aidata ära hoida haiges-
tumist. Olge julged märkama ja ka vajadusel 
märkusi tegema.

Siseruumides manitsen kõiki kandma mas-
ki. Pange tähele, et maskist on kasu ainult siis 
kui see on õigesti paigaldatud. Eriti tähtis on 
maski kandmine üritustel, kus rahvast rohkem 
ning sotsiaalse distantsi hoidmine keerulisem. 
Meie valla üritustel on saadaval nii maskid kui 
ka desovahendid.

Sotsiaalteenistus sai kevadel hea õppetunni, 
kuidas keerulisel ajal kõikide head mõtted ja 
jõud koondada selleks, et vallarahvas ennast 
turvaliselt tunneks. Oleme sel sügisel seetõttu 
palju targemad ning oskame keerulisi olukordi 
ette näha ja kiiresti tegutseda. Vallal on olemas 

teadmised ja vahendid olukorraks, mil viirus meie 
piirkonda kimbutama hakkab.

Tuletan veelkordselt meelde üksteise hoidmist ja 
märkamist. Andke meie töötajatele teada, kui mis-
ki muret teeb või südamele kripeldama on jäänud. 
Mida hoolivam on iga üksikisik, seda hoolivam on 
terve kogukond.

Sügise saabudes on palju nohuseid ninasid ja kähe-
daid kurke. Ravige ennast rahulikult kodus ja oodake 
haiguse möödumist – praegu ei tea iial, kas kallal on 
tühine külmetus või kiuslik koroona. Kindlasti ei ole 
kangelaslikkus tõbisena tööl ja koolis käia. Kangelas-
likkus on ennast kodus ravida ja kaitsta kolleege ja 
sõpru võimaliku nakkuse eest.

Rõõmsat sügist ja tugevat tervist!
Sotsiaalteenistuse juhataja kAdri SoMMer
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LP. Otepää Invaühingu liikmed! 

Mihklipäeva koosviibimine 
toimub

kolmapäeval, 14.10.2020 
algusega kell 14.00 

Edgari Trahteris. 

Külalisena osaleb Otepää 
vallavanem Jaanus Barkala. 

Oma osavõtust anna teada 
telef. 55628634, Kalev

18. septembril tähistati Naiskodukait-
se Valga ringkonna Otepää jaoskon-
na 10. aastapäeva. 

Selle raames külastati Otepää valla 
sõpruslaeva – miinijahtijat Ugandi.
Naiskodukaitse liikmetele tehti 
laeval ringkäik, saadi palju teadmisi 
laeva ja selle tehnika kohta. Näiteks 
on miinijahtija Ugandi ülimalt hea 
manööverdusvõimega, mida näitab 
tema võimekus pöörata 360 kraadi 
kohapeal. Tänu uuendatud tehnika-
le on ta üks moodsamaid mereväe 
miinitõrjelaevu. 

Kohtumise lõpus tänas Valga rin-
gkonna esinaine Mari Mõttus kapte-
nit vastuvõtu eest ja kinkis seinakella 
naiskodukaitse sümboolikaga. Vastu 
saadi kingituseks Ugandi miinijahtija 
vapi kujutisega seinaplaat. Koosvii-
bimine lõppes lõunasöögiga, saateks 
kõlasid viisid väikekandlel Ander 
Alliksaare esituses.

Naiskodukaitse Valga ringkonna Otepää jaoskonna 
juubeli tähistamine 

Tegelikult ei piirdunud aastapäev 
ainult miinijahtija külastamisega. 
Lisaks mindi veel Kaitseliidu pea- 
staapi, kus kohtuti Naiskodukaitse 
esinaise Airi Toominguga. Otepää 
naiskodukaitsjad said esitada küsi-
musi organisatsiooni kohta, räägiti 
üritustest ja nende toimumisest. 
Muidugi jagati muresid ja rõõme.

Lõpus käidi veel Skywheelis (vaate-
rattal) ära. Sealt sai avastada Tallinnat 
linnu vaatevinklist ja lõõgastuda seik-
luslikust päevast.

Päev läks igati korda, kõik osalejad 
arvasid, et need, kes ei tulnud kaasa, 
jäid paljust ilma. Võimalus ühineda 
oli täiesti olemas.

Praegu juhivad Otepää jaoskonda 
esinaine Helle Kuldmaa ja aseesinai-
ne Tiiu Kannes. Juhatusse kuuluvad: 
Jana Nurmetu, Nadežda Alliksaar ja 
Katrin Karus. Otepää Naiskodukait-
se jaoskonnas on 26 tegevliiget ja 5 

toetusliiget. Arenguruumi jätkub ja 
uued liikmed on igati teretulnud! Tekst ja foto Ander AllikSAAr

Vasakult: Mari Mõttus, Ene Prants, Heili Mets, Helle Kuld-
maa, Tiiu Kannes, Urve Viktooria Tiimann, miinijahtija 
esindaja hr Gavrilov, Jana Nurmetu ja Nadežda Alliksaar

Oktoobrikuu esimesel päeval oli Otepää valla 
eakatel põhjust sammud kultuurimaja poole seada. 
Otepää kultuurikeskuse ja valla sotsiaalteenistuse 
rõõmsa rahva koosloomel sai korraldatud sünd-
musterohke päev meie valla väärikatele.

Ebatavalisele ajale kohaselt ootas peolisi 
registreerimine, käte usin desinfitseerimine ja 
maskide sättimine. Kui algul võis selline ootama-
tu vastuvõtt peolisi hämmastada, siis hiljem oldi 
heal meelel nõus viimase kombe kohaselt suu ja 
nina maski taha peitma.

Kaunilt dekoreeritult saalis ootasid naerusuised 
esinejad ning põnevate ettekannete tegijad. Saal 
täitus peaaegu pilgeni ja pidu võis alata.

Tervitussõnad võõrustajate poolt lausus maja 
perenaine Merle Soonberg ning valla poolt valla-
vanem Jaanus Barkala ja volikogu esimees Rein 
Pullerits. Volikogu esimees pani laua peale kasti 
ja paberid. Kõigil soovijatel oli võimalik oma ette-
panek või mure paberile panna ja kasti pista. Need 
toimetatakse hiljem vallavalitsusse.

Vallavanem soovis kõikidele eakatele palju head 
ja tugevat tervist. Sotsiaalteenistuse juhi Kadri 
Sommeri väike mõtisklus keskendus tänulikkusele 
ja hetke väärtustamisele sel kiirel ja tormilisel ajal.

Tarvilist tarkust jagas Otepää perearst Merle 
Kallas. Tema huvitav lühiloeng andis hea ja selge 
pildi eakate vaimse võimekuse võimalikest muu-
tustest, kuidas muutusi ära tunda ja kuhu saaks 
lähedased mure puhul pöörduda. Veel said eakat 
teavet nii maanteeameti spetsialisti käest kui ka 
päästeameti spetsialistilt. Mõlema teema puhul 
oli peamiseks mureks ohutus ja suur hukkunute 
arv. Selgitati kuidas ennast ja teisi säästvalt liigelda 
ja kodus toimetada.

Tõsise, kuid vajaliku ettekande tegi ohvriabi 
spetsialist. Tema andis ülevaate vägivalla hetkesei-
sust Eestis ja Valgamaal. Põhiteemaks just eakate 
vastu suunatud vägivald – füüsiline, vaimne ja mate- 
riaalne.

Kultuurimajas olid enda teenuseid ja tooteid 
tutvustavad lauad püsti pannud ka invahendeid 
pakkuv ettevõte, Päästeamet ja Ohvriabi. Iga laua 
ääres oli huvilisi ja küsijaid. Mure korral sai otse 
pöörduda ka sotisaaltöötaja poole, kes nõustas soo-
vijaid eraldi kohaldatud ruumis.

Vaieldamatult kõige populaarsem oli pereõe 
lauake, kus sai võimalusel mõõta vererõhku ja 
küsida tervist puudutavaid küsimusi.

Kõikide eakate auks oli kaetud tore pidulaud. 

Eakate päev päikesekullases sügises

Liudadeviisi isuäratavaid võileibu ja kohev kohu-
piimakook pakkusid head kõhutäidet.

Ettekannete vahel esinesid suurepärased kol-
lektiivid Otepää vallast. Kaasaelamine publiku 
poolt oli väga südantsoojendav ning käteplagin ei 
tahtnud kuidagi lõppeda. Erilise aplausi teenisid 
ära Puka mehed enda hea lauluhääle ja toreda huu-
moriga. Elevust ja rõõmsat kaasalöömist pakkus 
Merilin Kirbitsa ajavirgutusvõimlemine.

Kahtlemata oli päeva naelaks Boris Lehtlaane 
ja Are Jaama kontsert. Esinejad said publiku esi-
meste helidega enda sulnisse võrku ning lubatud 
pooletunnise kontserdi asemel rõõmustati eakaid 
tunnise kontserdiga. Lauldi kaasa ja tunti suurt 
rõõmu ilusast sügispäevast ja teineteisest.

Naerusuiselt lahkudes said kõik eakad Maan-
teeameti poolt ilusa ja praktilise helkuri, mille kul-
tuurimaja rahvas peolistele kohe ka külge kinnitas.

Suur tänu kõikidele eakatele vallamaja ja kultuu-
rimaja poolt!

kAdri SoMMer, sotsiaalteenistuse juhataja
Merle SoonBerg, otepää kultuurimaja 

perenaine-kultuurikorraldaja

19. septembril said alguse ajaloolised 
esmased Otepää valla mängud. 

Avaetapil võidutses ülekaalukalt, 
sõpruskondade arvestuse võistkond 
“Linnukesed” koosseisus: Teele Reis-
saar, Rich-Rodger Männiste, Kaur Nuk-
ka ja Toomas Treufeldt. Võitja võistkond suutis läbida 
17-korvise Tehvandi discgolfi raja tulemusega PAR-9 
ehk siis 9 viset vähem maksimum määrast. 

Külade arvestuses tõid kastanid tulest välja Pedaja-
mäe küla esindusvõistkond, koosseisus Ida Vahrušev, 
Heleena Jõgi, Henri Luik ja Peeter Kümmel. Võistkonna 
tulemuseks väljakutsuval rajal jäi seekord PAR+5. Kõik 
avaetapi tulemused ja võistluste üldine seis on leitav 
võistluste kodulehel.

Peakorraldaja Ago Arro sõnul võib esimese etapi toi-
mumisega rahule jääda ja tunne millegi suure algusest 
on kõigil asjaomastel täitsa olemas. „Loodetavasti on 
järgmistel etappidel külad rohkelt esindatud ja ka Otepää 
linna inimesed panevad oma sõpruskonnad kokku ning 
saavad mõõtu võtta! Näeme väga suure potentsiaalina 
ettevõtetele väljundit, kes saavad pakkuda oma töötaja-
tele võimalust võtta osa väga mõnusast ühistegevusest. 

Kohtume juba järgmistel etappidel!

Otepää valla mängude esimese 
etapi, discgolfi võistluse, võitis 

sõpruskond "Linnukesed"

1. oktoobril toimus Sangaste Kultuurimajas MTÜ Ruk-
kilill korraldatud eakate päev. Rahvast oli parasjagu. 
Meie eakaid olid tervitama tulnud Otepää vallavanem 
Jaanus Barkala ja volikogu esimees Rein Pullerits. Vo-
likogu esimees jättis vallarahvale laua peale kasti, kuhu 
kõik said oma ettepanekuid ja mõtteid paberi peal jätta.

Huviga kuulati dr. Tatjana Laadi esinemist. Otepää 
Vallavalitsuse jurist Eveli Misnik andis nõu juriidilistel 
teemadel.

Väga meeldis eakatele ka Lõõtsaklubi esinemine, 
lauldi koos vanu laule. Krahvi Teater esitas naljalugusid.

Hiljem söödi koos kooki. Meie eakatele üritus meel-
dis.

MArinA Pulver
Sangaste kultuurimaja perenaine

Eakate päev Sangaste 
Kultuurimajas

Keeni noortekeskus SVANK on alates 1. oktoobrist 
jälle avatud. 

Noortekeskus oli peavarjuks augustis Keeni kor-
teripõlengus kannatada saanud perekonnale, kes 
septembri lõpul välja kolis. Nüüd on noortekeskuse 
tavapärane töö taastumas.

Keeni noortekeskuse lahtiolekuajad on leitavad 
Facebookist Keeni noortekeskus SVANK lehelt. 
Keeni noortekeskusesse on vaba aega sisustama 
oodatud kõik noored vanuses 7-26. 

Noortekeskuses on tööl noorsootöötaja Pille 
Priidik, kes töötab 0,5 kohaga Keeni noortekesku-
ses ja 0,5 kohaga Puka noortekeskuses. Pille Priidik 
on varasemalt töötanud Otepää vallavalitsuses 
koduhooldustöötajana. „Plaanis on palju tegevu-
si eri vanuses noortele. Korraldame töötubasid, 
kindlasti ka huviringe, laste - ja noorteüritusi,“ ütles 
Pille Priidik. „Kaasame noori noorsootööalastesse 
projektidesse, toetame ka noorte omaalgatuslikke 
projekte.“

Keeni noortekeskuses käisid taasavamise puhul 

ka Otepää vallavolikogu esimees Rein 
Pullerits ja vallavanem Jaanus Barkala, 
kes tõid ka külakostiks torti. Avamise 
puhul tuli kokku eri vanuses noori ning 
uudistamas käisid ka mõned lapsevane-
mad.

Tekst ja foto: MonikA oTrokovA

Keeni noortekeskus on taas avatud

Vasakult: ees Otepää ANK juhataja Kätlin 
Nukka, noorsootöötaja Pille Priidik, Keeni 
Põhikooli huvijuht Kaija Tamm.
Taga: Otepää vallavolikogu esimees Rein 
Pullerits, vallavanem Jaanus Barkala ja 
Otepää Kultuurikeskuste juht Jorma Riivald

22. septembril tunnustasid president Kersti Kaljulaid, 
siseminister Mart Helme ja Päästeameti peadirektor 
Kuno Tammearu Pärnus päästeteenistuse aumärgiga 
112 inimest, kes on silma paistnud hoolivuse, missioo-
nitunde ja vaprusega inimeste elu ja vara päästmisel 
või kel on märkimisväärseid teeneid päästevaldkonna 
arendamisel.

Elupäästja medali sai 70 inimest, nende seas lisaks 
päästjatele, kiirabitöötajatele ja politseinikele ning teis-
tele päästevaldkonna töötajatele ka 15 eraisikut. 

Seekordsete elupäästjate hulgas oli ka 11-aastane 
Emma Semjonov, kes aitas Keenis põlevast korterist 
pääseda oma vendadel ja õel.

oT

Päästeamet tunnustas 
aumärgiga 112 inimest

Tere, head Nõuni küla inimesed!
 
Oleme koos juba mõned asjad ellu viinud ja käima lüka-
nud.Tore ja hea on meil kohtuda ja meie küla arendada.

 Palun koguneme 11. oktoobril, pühapäeval kell 18.30.-
19.30, pärast päikeseloojangut Nõuni kultuurimajja.
 
Kavas on:
1. Külavanema tegevuse aruanne.
2. Arutada meie koostatud arengukava ja astuda järg-
mised sammud nende elluviimiseks. 
3. Õnneloos, auhinnad. 

Ikka heade muutuste teel!
 Lisainfo: Elmo Saul, külavanem. Tel. 51 10 574
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KultuuriKalender

Otepää Kultuurimaja
Lisainfo  Merle Soonberg  +372 566 26 481

10. oktoobril kell 14.00-18.00 "Inspiratsioonipäev käsitööhuvilistele". Pakume 
ideede teostamiseks materjale ja töövahendeid õpetajatele, huviringidele 
ja käsitööhuvilistele. Töötoad ja käsitöö näidised annavad inspiratsiooni 
käsitöötegijale. Info ja registreerimine: Anne +3725289278, anneperlov@
gmail.com, kaupleja kohamaks 2m / 5 €.

17. oktoobril ”PÄRIMUSKODA”.
  Kell 10.30-15.30 KÄSITÖÖKOJAD ÜLE MAA ”eesti-oma-pits”
  Kell 10.30-12.00 pitsi heegeldamine algusest. Juhendaja Eike Jodsche.
  Kell 12.15-13.45 pitsi kudumine, vajalik eelnev kudumise oskus. Juhendaja Marge 

Tadolder.
  Kell 14.00-15.30 pitsi taaskasutamine. Juhendaja Anne Perlov.
Kõikide töötubade hind on 5 €, materjal juhendaja poolt. Kohvilaud! Registreeri 

töötubadesse: Merle Soonberg +372 566 26 481 
  Kell 16.00 Pärimuskoja kontsert EEVA ja VILLU TALSI.
  Kell 17.00 Mall Värva „Ravimtaimed kui looduse pärand“, Merle Randla „Pitside 

hingeelu“, Valdur Mikita „Eestlase mõtte-ilm”, Sangaste Lõõtsaklubi ja 
Pärimustantsu pesa koos Merle Soonbergiga. 

Käsitöönäitus  „eesti-oma-pits“, kuhu ootame Otepää valla nobenäppude pitsist töid, 
uusi ja vanu, mida näituseks kokku sättida. Näitus on üleval vaid 17. oktoobril! 
Tööde toimetamine Otepää Kultuurimajja kuni 14. oktoobrini ja tulekust teatada: 
Merle Soonberg +372 566 26 481.

Kohvilaud, kuhu ootame ka teie kodu hoidiseid. Meie poolt praekartul sibulaga ja 
pannkook, teie poolt hoidised! Sündmuse pilet 5 €.

25. oktoobril kell 11.00-14.00 "Ehtelaeka meisterdamise töötuba". Kaunistame 
ehtelaekaid struktuurtehnikas. Töötuba viib läbi Triin Pannel. Info ja registree-
rimine: Merle Soonberg, 5662 6481 merle.soonberg@otepaa.ee Osalustasu 
7 €, mis sisaldab töötoas vajalike materjale ning kohvipausi.

27. oktoobril kell 19.00 Komöödiateatri etendus “Kutse juubeliks ehk Pille Pürg 
ja tema 10 Eesti prominenti”. Pille avab nii mõnegi külje ka endast ja räägib, 
milline ta juubel välja peaks nägema, kes sinna peaks tulema ja keda ta iialgi 
sinna ei kutsuks – olgu kingitus ümbrikus kui suur tahes. See etendus värs-
kendab nii keha kui vaimu! Pange oma naeruhääled valmis! Täispilet 17 € , 
õpilane/tudeng/pensionär 15 €, sooduspilet kehtib koos soodustust tõendava 
dokumendiga. Piletid müügil Piletilevis, Piletimaailmas ning enne etendust 
koha peal. Piletite broneerimine +37256626481 Merle. Kehtivad ka 27. märt-
siks ostetud piletid. Lastele vanuses 7 eluaastat (k.a.) on sissepääs tasuta, 
kui istuvad saatja süles, erivajadustega kliendile ja tema saatjale sissepääs 
tasuta. Etenduse kestus u 1h 40min, 1 vaheaeg (20 min). Avatud kohvik!

29. oktoobril kell 10.00 ja 13.00 koguperelavastus „ERNESTO KÜÜLIKUD“ . 
„Ernesto küülikud“ on Piret Raua samanimelisel romaanil põhinev kooli-
laste- ja koguperelavastus. Tiheda sündmustiku ja värvikate tegelaste abil 
jutustatakse lugu mustkunstnikust, kes peab saatuse tahtel endale uue töö 
leidma. Lõpetuseks näitab Ernesto, kui oluline on julgus otsida ja leida oma 
isiklikku õnne, isegi kui tee selleni on teistest erinev. Pilet: 2 €. Piletimüük ja 
broneeringud maarja@teatermustkast.ee. Koguperelavastus (vanusest 5+). 
Etenduse kestus 70 minutit.

  7. novembril kell 19.00 "Comedy Estonia Sügistuur". Comedy Estonia Sügistuur: 
iga-aastane ringreis üle Eestimaa lavade tuleb taas! Show on soovitatavalt 
vanusele 16+. Kestab orienteeruvalt 2 tundi koos vaheajaga. Piletid müügil 
Piletilevis ning Piletilevi müügipunktides. COVID-19 leviku tõttu palume suh-
tuda hoolivalt enda ja teiste publikuliikmete tervisesse ning haigusnähtude 
ilmnemisel koju jääda. Täispilet 14 €. , Õpilane, tudeng 12 €.  Avatud KOHVIK!

Nõuni Kultuurimaja
Lisainfo  Marika Viks  +372 534 65 648

16. oktoobril kell 19.00 Lendteatri etendus “LÕKS”. Mängivad: Joosep Tosmin, 
Tanja Lääts, Aire Pajur, Aare Sepp, Margus Möll, Imre Vallikivi. Pilet 5 € , 
õpilane 1 €. 

24. oktoobril kell 20.00 "Sügispidu ansambliga PIIRI PEAL". Pilet 7 €.
  5. novembril kell 19.00 Zetode “Traadilda” plaadi esitlustuur. Täispilet 7 € , soo-

duspilet 5 €.

Puka Kultuurimaja 
Lisainfo  Katrin Uffert  +372 555 33 564

  8. oktoobril kell 15.00 loovring "Teeme seepi", juhendaja Ewe-Ly Oja. Loovring 
lastele vanuses 7-13 ja on tasuta. Iga osaleja saab ühe enda valmistatud seebi!

24. oktoobril kell 20.00 "Tantsuõhtu ansambliga Vana Kallim". Kaasa võib võtta 
meelepärast sööki, jooki. Avatud ka kohvik! Pilet eelmüügist 7 €  ja kohapeal 
10 € . Piletite ja laudade broneerimine: Helistage +372 55533564 (Katrin) või 
kirjutage katrin.uffert@otepaa.ee.

  2. novembril kell 18.00 "Kaunis Hingedepäeva kontsert ADEELE JA JAAN 
JAAGOGA". Näitleja, lavastaja ja laulja Adeele Sepp koos muusikust elukaas-
lase Jaan Jaagoga moodustavad armsa duo, mis esitab eestikeelset muusikat 
ja luulet. Mõnusal õhtul tulevad ettekandmisele südamlikud Adeele sulest pärit 
palad, mis segunevad eestikeelsete luuletekstidega. Pilet 5 €, Avatud kohvik!

Sangaste Kultuurimaja
Lisainfo  Marina Pulver  +372 530 08 226

13. oktoobril kell 19.00 "Teatrilaulud ja -jutud koos Anne Veesaare ja Tarvo Kralliga". 
Kaetud kohvilaud! Pilet 5 €.  Sündmus valmib koostöös MTÜ Sangaste 
Rukkilille ja Eesti Kultuurkapitaliga.

17. oktoobril kell 12.00 ”Kaunistatud magentite õpituba”. Juhendaja Triin Pannel. 
Teeme kaunistatud magneteid. Töö jaoks vajalikud vahendid juhendaja poolt. 
Õpitoa hind 6 € . Registreeri ennast +372 530 08 226 Marina Pulver.

18. oktoobril kell 13.00 "Otepää valla laululaps 2020". Kõik Otepää valla laululapsed 
saavad kokku, et laulmises mõõtu võtta. Muusikalist mitmekesisust pakub 
Silver Sepp. Sündmus on tasuta, tule ja ela kaasa! Saab suu ka magusaks!

25. oktoobril kell 15.00 Krabi külateatri etendus “*TÄRN*”. Teenenduskultuuri üle 
kurdetakse palju. Kiiksu kohvik taotleb nüüd Michelini tärni ja muidugi peab 
vastav olema nii menüü kui ka teenendus. Tulge vaadake ja õppige! Pilet 5 €. 

 Hea kultuurisõber – sisesündmustel antakse 
 külastajatele maskid Otepää valla poolt!
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2020. aastal 10.-13. septembrini toimunud Muinsuskaitsepäeva-
de peateema oli haridus. Öeldakse, et haridususk on oluline osa 
eestlaseks olemisest. Ja tõesti - pea igast suuremast paigast Eestis 
leiab mõne koolimaja, kokku sadu ja sadu hooneid üle terve Eesti. 
Kuigi paljud neist ei ole enam koolidena kasutuses, jutustavad 
need põnevaid lugusid õpetamise ja õppimise viisidest, kunagi 
seal koolipinki nühkinud lastest ja nende eludest, aga ka arhitek-
tuuriloost. Neid lugusid räägivad meile samuti raamatukogud, 
rahvamajad ja teised kohaliku hariduselu keskmes olnud hooned 
ja paigad.  Kuid haridus ei piirdu kitsalt kooliharidusega. 

Teadmiste, oskuste ja töövõtete põlvest põlve edasi andmine 
on samuti oluline osa haridusest sõna laiemas tähenduses. Kuigi 
pärandtehnoloogiaid on nüüd võimalik õppida ka ülikoolis, on 
terve hulk traditsioone ja oskusi, mida saabki omandada vaid 
otse ja kohapealse meistri käest. Seepärast osalesime meiegi 
seekordsetel muinsuskaitsepäevadel. Kutsusime huvilisi külla oma  
vanasse koolimajja, mis küll pole koolihoonena enam kasutusel ja 
huvilistele olid avatud kooli muuseumitoa uksed  sealse kogutud 
pärandiga tutvumiseks.

Praegu levivale kurjale viirusele vaatamata leidus huvilisi, kes 
heldimusega meenutasid oma kooliaega. 

Kooli muuseumitoaga saab iga huviline tutvuda ka edaspidi 
eelneval kokkuleppel kooliga.

Tekst ja foto: liidiA SAArMAnn
Puka kooli arendus- ja huvijuht

Euroopa Muinsuskaitsepäev 
Puka Koolis

kus vaatasime üle Keskväljakule rajatud pursk-
kaevu karumõmmiga.

Suve saatsime ära küll Pühajärvel, kuid 
ametlikult saabus sügis alles lasteaeda tagasi 

Puka Lasteaia sügise tervitamise matk Pühajärvele

Tänavu otsustasime suvega hüvasti jätta Püha-
järvel, kus toimus Puka Lasteaia traditsiooni-
line sügise tervitamise matk. Sügise esimene 
päev oli päikesepaisteline, kuid tuuline, mis 
tegi järvele mõnusa lainetuse. Seda oli päris 
tore vaadata. Käega katsudes oli isegi järvevesi 
veel üsna soe. Pühajärvel proovisime mõõta 
lastega Sõjatamme ümbermõõtu, hoides 
üksteisel kätest kinni. Meid oli palju ja tänu 
sellele mahtusime kõik kenasti ümber puu ära. 
Imetlesime kaunist loodust ja luigepere järvel, 
kellel oli parasjagu käsil hommikusöök.

Sügise kaunite värvide taustal säras ümber 
vana Pühajärve mõisahoone roheline muru, 
millel usinasti toimetasid robotmuruniidu-
kid. Nende tööd jälgisid lapsed huviga. Kui 
robotite laadimiskohad olid kindlaks tehtud, 
jätkasime teekonda mööda rannaäärt laulu-
lava poole. Lõpuks kohale jõudes, hõivasid 
lapsed kaks esimest pinkide rida ning piknik 
võis alata. Värskes õhus oli mõnus näksida nii 
soolast kui magusat suupistet ning juua kosu-
tavat mahlajooki. 

Ja nüüd oligi aeg jätta hüvasti Pühajärvega 
ning seada sammud meid ootava bussi poole. 
Koju sõitsime väikese vahepõikega Otepääle, 

jõudes.  Nii bussisõit kui matk olid imetore-
dad. Sellest rääkisid lapsed särasilmselt veel 
järgmisel päevalgi.

Puka lasteaia Sipsikud ja Põngerjad

Õpilased proovisid kooli muuseumi-
toas vanu vormimütse

Esimesel täispikal sügispäeval võtsid Otepää 
lasteaia Võrukaela maja suuremad lapsed osa 
maailmakoristuspäevast. Töökindad käes, 
seati sammud Eesti Lipu Muuseumi pargi- 
alale.

Peamine eesmärk oli ära korjata kõik suit-

Põõsastes kehtib kiiruspiirang 30 km/h

sukonid, kuid üles korjati ka kõik muu praht. 
Leiti näiteks tühi rahakott, klaasikilde, pudeli-
korke, vana raamat. Mürakarude leitud kruvi 
lubas üks poiss kasutusse võtta (tal pidi kodus 
just sedasorti kruvi vaja minema). 

Maru-Mürade põnevaimaks leiuks oli 

Puka Kooli 7. ja 8. klassi õpilased osalesid 
Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt 
rahastatud õppeprogrammis „Alam-Pedja 
lammialad sügisel“.

Saime ülevaate looduskaitseala ajaloost 
ja põhilistest loodusväärtustest, matka-
tes enam kui 7 km pikkusel rajal. Kirna 
õpperajal liikudes ja loodusvaatlusi tehes 
jagati õpilastele selgitusi lamminiitude ja 
lammimetsade kohta, püüti välja selgitada 
vastavale looduskooslusele omaseid iseloo-
mustavaid liike, toiduahelaid, inimese ja 

Alam-Pedjal õitsesid kullerkupud

looduse kokkupuutepunktide tagajärgi. Oja 
kaldalt leitud värsked hundijäljed tekitasid 
kahtlusi ja kõhklusi, aga spetsialisti arvates 
on see Alam-Pedjal tavaline, pealegi on 
looduskeskuse vapiloomaks hunt. 

Kas kikkapuu, lodjapuu, kuslapuu 
ja  türnpuu on meile nüüd tuttavamad 
või imestame ikka endiselt, kui kohtame 
sügisel õitsvaid kullerkuppe? 

KIKi korraldatud projektid on alati kaasa-
haaravad ja harivad. Käesolevaks õppeaas-
taks on uued projektid juba ootel.

Tekst ja foto: liidiA SAArMAnn
Puka kooli arendus- ja huvijuht

põõsasse visatud kiiruspiirangu 
märk, küll ajutiselt kiirust piirav, 
aga siiski. Mõtlesime, et mis seal 
põõsas ikka kiirust piirata, seal ei 
tohiks liiklejaid- ki olla. 

Juhuslikult oli kiriku juures 
maanteel näha teetöölisi. Läksime 
ja küsisime, kas nad võtaksid 
leitud märgi endaga kaasa. Selle 
palve peale pakkusid nad meile 
võimalust kanalisatsioonika-
evu kaasi lahti kangutada, sest 
sellega nad just parasjagu tege-
lesid. Vabandasime ennast välja, 
öeldes, et füüsilisest võimekusest 
jääb selle töö jaoks veel väheks. 
Kuigi me neile appi ei tõtanud, 
oli nad väga sõbralikud ja lubasid 
märgi õigesse kohta toimetada.

Pärast koristamist mängisime 
prügimängu, kus iga laps kujutles end prügiks. 
Prügihunt sorteeris kõik õigesse prügikasti ehk 
õige sildi juurde.

otepää lasteaia õppealajuhataja 
Merike kASe

Fotod: liiSi körT, Merike kASe
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Otepää A1M Motorsport rahvasprint sõideti 
põneval Tehvandi rullsuusarajal

26. septembril sõideti Otepääl, Tehvandi spordi-
teedel rahvasprinti. Nimelt S.M.A. Racing korral-
dusel peeti A1M Motorsport Otepää Rahvasprint 
2020, kus 11 masinaklassis osales ühtekokku 105 
autosportlast.

Sõideti võistlejatele tuttaval asfaltkattega rolle-
rirajal ning lisaks oli kasutusele võetud ka värske 
rajalõik ümber lasketiiru. Kolmel korral tuli 
läbida kiiruslõiku, mille pikkus 2,8 km.

“Päikesepaisteline ja väga soe ilm tegi tingimu-
sed ideaalseks ja võistlus kujunes väga põnevaks. 
Kuiv ja kiire võistlusrada pakkus ülihäid sõidu-
võimalusi ning päeva jooksul näidati väga kiireid 
ringiaegu,“ märkis võistluse juht Marko Koosa. Ta 
lisas, et puhta ja veatu sõiduga oli võimalik saa-
vutada hea tulemus, kuid võitmiseks tuli võtta 
tihedas konkurentsis ka mõningaid riske.

Kõige kiiremad masinad rajal olid krosskardid. 
Seitsme osalejaga krosskartide klassis võttis võidu 
Kristo Kütt. Kümne osalejaga sportautode klassis 
saavutas võidu Tarmo Kikkatalo (Opel Astra). 
Neljarattaveoliste tänavasõiduautode klassis, kus 
osales 12 võistlejat, teenis  esmakordselt esikoha 
välja Urmo Kaasik (Subaru Impreza). 2WD-S 

Otepää meistrivõistlused kergejõustikus ja teatejooks toimu-
sid Tehvandi staadionil, 21. septembril. Võistlusest võtsid osa 
poisid ja tüdrukud vanuses 4-13 eluaastat (U10/ U12/U14). 
Teatejooksu võistkonnad olid 7-liikmelised ning vanusepiiran-
gut ei olnud. Tore oli näha lapsi, noorukeid ja lapsevanemaid 
üheskoos sportimas.

Kergejõustikuvõistlustel oli väga tihe konkurents U10 vanus-
eklassis, kus kõik poisid-tüdrukud saavutasid kõrgel tasemel 
tulemusi. Teiste vanuseklasside eredamatest tulemustest 
võiks välja tuua: PU12 Jan-Einar Pikk 60 m jooksu 8.71 sek 
ja kaugushüppe 4.05 m, Jakob Pirnipuu PU12 kaugushüppe 
3.94 m, Heili Kann TU12 60 m jooksu 9.37 sek ja pallivise 
32 m, Svea- Erika Iir TU12 Pallivise 27 m, Sten-Erik Iir PU 14 
kaugushüppe 4.98 ja palliviske 54 m.

Teatejooksus osales 4 võistkonda ning esikoha nimel käis tihe 
rebimine. Tartu Kalevi võistkonna ning Kagu Biathlon MTÜ 
võistkonna vahel. Viimases vahetuses suutis Tartu Kalevi 
võistkond vahet hoida ning võitis teatejooksu. Pärast kõige 
pisemate võistlejate finišeerumist toimus autasustamine ning 
kringlit ja spordijooki jätkus kõigile osalejatele. Lisaks oli au-
hindadeks Pühajärve SPA&Tervisekeskuselt kõigile võistkon-
dadele kinkekaardid bowlingu mängimiseks, et olla vormis 31. 
oktoobril toimuvaks Otepää valla mängude bowlingu etapiks.

Võistluse korraldas Otepää Vallavalitsus koostöös Spordi-
selts Kalev kergejõustiku ja Tehvandi Spordikeskusega.

Tulemused valla kodulehel: www.otepaa.ee/et/uudi-
sed-ja-teated/

TAnel AllAS
otepää vallavalitsuse spordispetsialist

TooMAS HAlliSTe
Spordiselts kalev treener

Otepää poiste koondisedebüüt

23. septembril toimus Otepääl traditsiooniline 
heategevuslik laste teatejooks. Otepääl toimus 
see juba 13. korda. Traditsioonilised teatejooksud 
toimuvad Eestis 2006. aastast ja maikuus, tänavu 
tuli see viirushaiguse tõttu korraldada septembris.

Teatejooksu korraldaja Miia Pallase andmeil 
osales Otepää keskväljakul 232 last. Osalesid 
10-16-aastased koolinoored Keeni Põhikoolist, 
Pühajärve Põhikoolist, Saverna Põhikoolist, Puka 
Koolist ja Otepää Gümnaasiumist.

Enne jooksu toimus aga soojendustrenn, mida 
viisid läbi Audentese Spordikooli Otepää filiaa-
li õpilased. Lapsi tervitas Otepää vallavolikogu 
esimees Rein Pullerits.

Jooks toimus 28 kohas üle Eestis ning ühtlasi 
oli see üleeuroopalise Spordinädala avaüritus 
Eestis. Teatejooks on heategevusüritus, mille 
eesmärk on toetada õnnetuse või haiguse läbi 
liikumisvõime kaotanud laste ravi.

Lapsed ja noored annavad liikumisvõime 
kaotanud eakaaslaste raviks oma panuse Teate-
jooksul osaledes. Teatejooks kutsub annetama 
Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikes-
kuse mängulise liikumisraja loomise toetuseks.

Otepääl toimus laste heategevuslik teatejooks

Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikes-
kuse toetuseks saab annetada:
* Helistades heategevusnumbril 900 7777 (kõne 
hind on 7 eurot).
* Tehes ülekande HNRK Toetusfond SA kontole 

SEB pangas EE451010220268957228 märksõna-
ga Teatejooks.

Lisainfo: www.teatejooks.ee 

Tekst ja foto: MonikA oTrokovA

klassis, kus võisteldakse üle 1,8-liitrise 
mootoritöömahuga kaherattaveolistel 
autodel, võttis võidu Andrek Põllumäe 
(BMW M3). Veerandsaja võistlejaga 
2WD-V klassis (mootorikubatuur kuni 
1800 ccm) võidutses kohalik sõitja 
Hardi Sarv (Mitsubishi Colt).

Seitsme naisvõistleja omavahelises 
mõõduvõtus osutus parimaks mitmen-
dat aastat järjest Tiina Ehrbach (VW 
Golf). Kuni 18-aastaste noorte arves-
tuses, kus oli osalemas 5 võistlejat, 
alistas konkurendid Markus Tammoja 
(BMW 316i). Kuni 16-aastaste masi-
naklassis sai rivaalidest jagu Jaspar Vaher (Honda 
Civic).

SU klassis võitis suusakeskuses peetud asfal-
dietapi Keio Priimats (VAZ 2107) ning M ja L 
liiga arvestuses jäeti võit Otepääle Urmas Reigo 
(VAZ 2101). Esmakordselt olid võistlustules ka 
SSV tüüpi maastikusõidukid. Võitjana väljus 
sellest klassist Juhan Kärson.

Täname meie sponsoreid: Veho Eesti, Citroën, 
Kindakeskus, Club Comeback, Ugandi Resto, 

Johnny Bloom’s, PixelPrint, A1000 Market, Kul-
tuurkapital, Alko1000, GMP Clubhotel & Püha-
järve restoran, Makserv OÜ, Liqui Moly Eesti, 
Talvepealinn Otepää, Otepää Winterplace, Eco 
Oil, Eco Saunaprojekt OÜ, Ring FM, KML Auto 
ja Gustav Kondiiter.

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

MArko kooSA 
Foto: margusefotod.eu 

Künkajooks 2020Künkajooks 2020
Otepää valla lahtised meistrivõistlused 

jooksukrossis
10. oktoobril 2020

Start kell 12.00 Tehvandi Kunimäelt

Distantsid vastavalt vanuseklassidele 200 m kuni 4,2 km.
Korraldaja: Kagu Biathlon MTÜ koostöös Otepää Valla-
valitsusega.
Registreerimine kuni 09.10.2020 kell 21.00 e-posti 
aadressil: leena.vsivtseva@gmail.com,
märkida võistleja nimi ja sünniaasta. 
Kohapeal registreerimine alates 11.00.
Vaata lisa: www.otepaa.ee

29. septembril tegid FC Otepää kasvandikud Peeter Alev ja 
Steven Tamm debüüdi Eesti U15 koondise eest, osaledes 
treeningmängus Kohtla-Järve U17 meeskonna vastu. 

Mõnusat jalgpallihooaja lõppu!
FC otepää

Otepää meistrivõistlused 
kergejõustikus ja teatejooks

EOK poolt korraldatava üle-ees-
tilise spordinädala raames toimus 
esmakordselt 24. septembril Otepää 
valla ujumispäev Pühajärve SPA&-
Tervisekeskuse basseinis.

Võistlused toimusid kokku 11 
vanuseklassis ja vanusepiirangut 
osalemiseks ei olnud, samuti oli 
võistlusest osavõtt tasuta. Registree-
rus kokku 58 osalejat ning osalejaid 
jagus igasse vanuseklassi. Tore oli 
näha end proovile panemas ka val-
lavalitsuse esindajaid.

Väga tihe oli konkurents noore-
mates vanuseklassides, kus tihedas 
konkurentsis olid parimad Tuule 
Laine Peips ja Lennart Loode (T/P 
2014 ja nooremad), Saara Ronja 
Kuusikmaa ja Karl Kasemets (T/P 
2013), Neeli Jussila ja Märten 
Mätas (T/P 2012), Astrid Tamm-

järv ja Maru Mäesepp (T/P 2011), 
Säde Lepp ja Laurits Mägi (T/P 
2010), Anette Männiste ja Robert 
Pihlapuu (T/P 2009) ning Lisandra 
Liivamägi ja Paul Aares Fjodorov 
(T/P 2008).

Ujumispäev sujus hästi ning andis 
osalejatele innustust järgmiseks uju-
mispäevaks veelgi rohkem treenima. 
Loodame, et järgmisel ujumispäeval 
on ka vanemates vanuseklassides 
konkurents tihedam ning osale-
jaid rohkem, sest ujumine on ju üks 
spordialadest, mis sobib harrasta-
miseks igas vanuses – seega kohtu-
miseni järgmisel ujumispäeval, mis 
toimub eeldatavasti juba talvel!

Võistluse eestvedajaks oli uju-
misklubi YESS treener Mariliis 
Paas. Täname kõiki kohtunikke: 
Tatjana Mannima, Aili Orlikov, 

Margit Vähi, Mart Lill, Heleena 
Jõgi ning Karel Viigipuu.

Ujumispäeva korraldasid uju-
misklubi YESS koostöös Otepää 
Vallavalitsusega, täname toetuse 

Otepää valla ujumispäev

eest Pühajärve SPA&Puhkekeskust.

MAriliiS PAAS
ujumisklubi Yess

Foto: TATjAnA MAnniMA
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Soe sügistuul võttis Sul käest,
viis sinna, kust tagasi ei tulda...

Mälestame sõbralikku 
töökaaslast

MAILA VAHER`it
Avaldame sügavat kaastunnet 

Karlile ja Varmole perega.

Tiiu O, Riina, Marika, Elve, 
Tiina K, Tiina S, Kaie, Mareta, 

Tiiu V, Silvi, Marju ja Ilse

Elektritööd    520 50 16

Ohtlike puude raie & kändude 
freesimine  56866157

Müün toidukartulit „Laura“ 
Nõunis. Tel 5645 7495 Maret.

Müüa kuivi küttepuid, tel 513 1968

Ostan Enn Volmere maale. 53 
561309, volmere@hotmail.com  

Müüa kuivi küttepuid, kuusk 50 
cm . Tel.5024327

18.10 kell 9-16 Sügiskuu laat Ote- 
pääl Maxima poe taga. T. 56618707

Müüa lõhutuid kuivi küttepuid. 
50 cm. Tel. 53781690

Kalaauto igal neljapäeval Otepää 
turul 16.30-17.30. Tel 5297 033

7K  U  U  L  U  T  U  S  E  D

OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja 
põllumaad. Tel 50 45 215, 51 45 
215, info@est-land.ee

Müüa kuivad pakitud kütteklotsid 
ja pliidipuud. Vedu tasuta. 
505 6107

Müüa saematerjali, voodri-, 
põranda- ja terrassilauda. Trans. 
tasuta! Tel. 5258911

Muruniitmise teenus, kaevetööd, 
üldehitustööd. Tel 53439100

Korstnapühkija Tase 4 (eramajad, 
kortermajad, asutused). Olemas 
8m katuseredel ja kaasaegsed töö-
vahendid. Aivar tel. 56628835

Müüa lõhutuid küttepuid 
koos veoga, koorem 6 rm. 
Tel: 5251746

KU U LU T U S E D

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää

Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee

Kaotus on valus
mälestus jääb...

Südamlik kaastunne Varmole
kalli ema

MAILA VAHERi

kaotuse puhul.

Alar tütardega

Siiras kaastunne 
Anne Margussonile 

kalli õe 

HELVE 
kaotuse puhul.

Eha, Maila, Helmi, Eha, Malle, 
Leili, Tiiu

Tuul puude ladvus tasa kiigub, me 
vaikses leinas langetame pea!

Teatame kurbusega 
oma 

ABIKAASA ja EMA

surmast.

Leinavad Karl ja Varmo

Kallid Ene, Anne, Lea.
Avaldan sügavat kaastunnet õe

HELVE 
lahkumise puhul.

Olen leinas teiega.

Galina

ÜLDEHITUS – 
REMONTTÖÖD
OMANIKU JÄRELVALVE

ehitusest@gmail.com
www.ehitusest.eu

EhitusEST OÜ
506 7848 

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

Valgamaa, Otepää vald, 
Pühajärve küla

 tel. +3725050375, 
magnar@mapomets.ee

Mapomets OÜ

Otepää Lasteaed 
otsib

õppealajuhatajat 
(täiskoormus, asenduskoht) 

tööle asumisega 2. november 2020.

Edukas kandidaat:
- vastab kvalifikatsiooninõuetele (kõrgharidus ning pedagoogilised ja juhtimis-
kompetentsid);
- on isikuomadustelt kohusetundlik, väga hea suhtlemisoskuse ja pingetalu-
vusega;
- on digipädev (tekstitöötlus, infootsing, kodulehe igapäevane haldamine);
- on valmis tööks kahes majas (Võrukael, Pähklike);
- oskab tegevusi pikemalt ette planeerida;
- on vastuvõtlik uuendustele;
- kasutab kõnes ja kirjas korrektset eesti keelt.

Palume avaldus, CV ja haridust tõendavad dokumendid saata hiljemalt 
16. oktoobril aadressile marju.ilistom@otepaa.ee. Lisainfo: 53033034.

Elu on kui tundmatu tee,
iial ei tea, millal lõpeb see...

Meie sügav kaastunne Karl ja 
Varmo Vaherile kalli abikaasa 

ja ema

MAILA VAHERI
kaotuse puhul.

Mälestavad Helgi, Merle ja Marju 
peredega

Kallis Karl ja Varmo, raske on 
leida lohutussõnu, neid õigeid, 

mis leevendaks valu...
Siiras kaastunne 

MAILA VAHERI
surma puhul.

Richard ja Asta perega

Otepää Palveränduri kogudus 
alustab oma 

Pühapäevakooliga Juhhei!

Selleks kutsume sind 
9. oktoobril kell 16.00 spordipäevale Kääriku staadionile.

Kui soovid, võid sõbrad ka kaasa võtta, kindlasti võta kaasa 
joogipudel ja rõõmus meel. Võistleme jooksus, palliviskes ja 
ka teatejooksus ning naudime niisama koosolemist.
Saame uusi sõpru ja arutame, mida edaspidigi põnevat võik-
sime koos teha.

Näeme siis Kääriku staadionil!
Kui tekkis küsimusi, võid julgelt küsida Rita Paju 5084746.
Rõõmsa kohtumiseni!

PA Merle Kallas OÜ

Kontakttelefon 7655272
Meil: perearst.kallas@gmail.com, mobiil 55538885
Tartu mnt 2, Otepää

Arsti vastuvõtt
E   8-13  T   8-13  K   8-13
N 13-18  R   8-12
Pereõed Ene Väärsi, Kerli Kulberg, Elena Jodsche on 
kogu tööpäeva vältel olemas.
Kabinet avatud tööpäevadel E, T, K, R 7.30-16, 
N 7.30-18 Tartu mnt 2, Otepää.

Alates 7. oktoobrist avame ka Puka keskuse:
E 12-16.00 Pereõde Kerli Kulberg
   14-16.30 Perearst Merle Kallas
T 12-16.00 Pereõde Heli Holm
K 12-16.00 Pereõde Elena Jodsche
   14-16.00 Perearst Merle Kall
N  9-13.00 Pereõde Kerli Kulberg
R 12-15.00 Pereõde Heli Holm
        Vajadusel pereõed asendavad üksteist.

Hea koguduse liige ja sõbrad!

EELK Sangaste Püha Andrease kogudus on korrastamas oma 
koguduseliikmete andmeid ja koostame liikmete andmebaasi. 
Me ei jaga Sinu andmeid kolmandate osapooltega, soovime 
omada paremat ülevaadet meie koguduse liikmetest ja kor-
raldada paremat infoliikumist. E-posti aadressile saadame 
olulisemad koguduse sündmused, postiaadressile soovime 
aga oma koguduse liikmete hakata saatma jõulukaarte.

Kui Sa ei ole veel leidnud oma kodukogudust aga oled 
kunagi ristitud, siis ootame Sind samuti meiega liituma! Kui 
oled kunagi olnud ristitud teise konfessiooni ning nüüd oled 
kahevahel, ega tea, kuidas edasi toimetada, aga soovid liituda 
kogudusega, siis võta meiega ühendust. Koos aitame jõuda 
selgusele, mingit sundust meiega liitumiseks ei ole.

Kui Sa pole ristitud, ent tunned, et soovid seda teha ja 
osaleda Sangaste koguduse elus, siis võta samuti meiega 
ühendust!
Palun täida küsimustik, mille leiad EELK Sangaste koguduse 
Facebooki kontolt!

Lisainfo: Tanel Meiel tel 5018803; e-post: tanel.meiel@ut.ee
Ivo Pill tel 516 8127; e-post: pill@hot.ee

24. oktoobril algusega kell 11.00 toimub Otepää Aianduse ja Mesindu-
se Seltsi majas J. Hurda 5, Otepää mesinike teabepäev: 33 küsimust 
kutselisele mesinikule Siim Õunapile.
Täiendav info: Liisa Ruukel, tel. 5285159.
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Pakume 
Pilkuse külamaja 

kasutamist 
koolitusteks, 

koosviibimisteks 
ja huviringideks.

Soovi korral võta 
ühendust.

Perenaine Merike, 
51974916.

TASUTA KOOLITUS OTEPÄÄL
Inglise keel klienditeenindajatele (väheoskajad)

28.10. - 26.11.2020

Kolmapäeviti ja neljapäeviti kell 16.30-18.45.

Toimumiskoht: Ugandi restorani seminariruum, Lipuväljak 26, Otepää. 

Koolituse sihtgrupp on tööealised inimesed, kes töötavad või soovivad töötada teenin-
dusvaldkonnas ja on madala haridustasemega või aegunud erialase ettevalmistusega.

Maht kokku 30 tundi, lisaks iseseisev töö.
Koolitaja: Maris Lepp

Registreerumine: www.rahvaylikool.ee
     Tel 7 361 548, e-post maarja@rahvaylikool.ee

Koolitus toimub Tartu Rahvaülikooli projekti „Arvuti-, keele ja suhtlemisoskuste 
koolitused vabahariduslikes koolituskeskustes“ (AKS) tegevusena.

PITSKLEIDI KUDUMISE KOOLITUS
24. (Laupäev 11.00-16.30) ja 25. oktoobril (Pühapäev 10.00-15.30)

Õpetaja  Siiri Reimann Haapsalust
Otepääl Pühajärve tee 2 (Anni Butiigi maja II korrusel, sissepääs hoovilt)

Esimesel korral läheb vaja …
• Mõte oma kleidist... kui mõtteid pole, siis sellest pole ka midagi. Kursuse 
alguses räägime just moe ja mustri valikust.
• Lõngale vastavad ringvardad (soovitavalt puidust), silmuste loomiseks 
1,5-2 nr jämedam pikk varras
• Mõõdulint
• Silmusemärkijad
• Käärid
• Pliiats, kustutuskumm
• Kalkulaator ( mobiili kalkulaator sobib hästi)
• Roostevabad nööpnõelad
Abi saab ka raamatust „Koome pitsilise kleidi“
Koolitus toimub kolmel korral 1. 24.-25. oktoobril 2020; 2. vastavalt osalejatega 
kokkuleppel 2021 aasta jaanuaris või veebruaris 1 päev; 3. kevadel 2021. 
Koolituste tulemusena valmib praktilise tööna pitskoeline kleit.

Kellel on soovi võib kaasa võtta vahetusjalatsid ja omale sobivat näksimist kohvilauale.
Lisainfo saamiseks  ja/või osalemissoovist teatamiseks palume kontakteeruda telefonil 
56 466 720 (Marge) või 56 153 357 (Ene) või 
e-kirja teel margetadolder@gmail.com hiljemalt 21. oktoobriks 2020! 
Kahe päeva osalustasu 24,- €. Osalejate arv on piiratud!

Ühel septembrikuu päeval helista-
ti Otepää Turismi- ja infokeskusest ja 
küsiti, kas me oleks nõus vastu võtma 
Karksi-Nuia pensionäride ühenduse pi-
sikest grupikest, kes on reisil Lõuna-Ees-
tis. Muidugi olime nõus. 

Meie toakesse saabus 18liikmeline 
grupp ja koos meiega oli toake pungil 
rahvast täis. Kohvilauas rääkisid külali-
sed oma tegemistest, rõõmudest ja mu-
redest. Ühendus on aktiivne, nad rää-
givad kaasa valla tegemistes, võtavad 
osa käsitöö-, rahvatantsu-, võimlemise-, 
kepikõnni-, telgedel kudumise- ja jututoa 

ringidest. Nad soovivad oma kodukoha 
ajalugu, ilu ja traditsioone jäädvustada 
järeltulevatele põlvedele ning näidata 
ja tutvustada seda kõike ka külalistele 
ja turistidele. Karksi-Nuia pensionäride 
ühendusel on 71 liiget, kuid kasutada 
vaid üks väike tuba. Nende suur unistus 
on saada suuremad ruumid.

„Karukäpa„ töödest ja tegemistest 
rääkis Tiiu. Meil oli ka välja pandud väi-
ke näitus oma kudumitest (fotod meie 
fb lehel MTÜ Karukäpp). Külalistele 
meeldisid meie iga aastal välja antud 
käsitöö kalendrid, kus mustrid ja selgi-

tused sees. Samuti imestasid nad meie 
ettevõtlikkuse üle käia laatadel oma töid 
müümas, korraldada näitusi, õpitubasid. 
Aeg kohvilauas möödus ruttu ja heade 
soovide saatel saatsime külalised ko-
duteele.

23. septembril sõitsime Tartusse 
ERM-i, kus on näitus „Meie argipäeva 
vidussepidamise aeg“. Näitusel on 150 
Muhu sukka. Neid kootakse peenikesest 
lõngast, peenikeste varrastega, mille 
tulemuseks on uskumatult tihe kude, 
ülikeerulised kirjad ja kaunid säravad 
värvid. 150st sukast pooled on kootud 
tänapäeval vanade tavade järgi. Uute 
kõrval saab näha kõiki Eesti muuseumi-

tes leiduvaid vanu Muhu kirisukki. Tä-
napäevaste Muhu sukkade autorid on 
Fasebooki grupi kudujate Koopiaklubi 
liikmed. 61 vahvat naist andsid kahe aas-
ta eest lubaduse kududa jaanipäevaks 
ehtsad Muhu sukad, nende hulgas meie 
Aet Treial. See oli tore näitus, imetlemist 
jätkus mitmeks tunniks.

Edasi kulges meie reis Muru Villa-
vabrikusse, mis asub Elva vallas Lape-
tukme külas Muru talus, asutaja ongi 
Muru talu perenaine. Vabrik on noor ja 
väga painliku tegevusega, võtab vastu 
nii suuri kui ka väga väikeseid tellimusi. 
Lõnga tehakse vastavalt kliendi soovi-
le kas ühe-, kahe- või kolmekordsena, 

pakutakse ka lisateenusena villa pese-
mist. Töödeldakse erinevate lammas-
te villa: Eesti valge- ja tumedapealine, 
Kihnu maalammas, Gotlandi lammas, 
Wensleydale, Rootsi peenvillalammas, 
Islandi ja meriinolammas jne. Vabrikul 
on Itaalia masinad, nad on ökonoomsed 
ja võimaldavad palju operatsioone ja 
seadistusi. Töö teevad ära kolm tublit 
naist. Ostsime kaasa erinevaid lõngu, 
imetlesime naiste tublidust.

Oli tore päev – hariv ja õpetlik. Looda-
me ka eadspidi oma silmaringi laiendada 
ja teistelt õppida.

Mõtted panid kirja 
 leidA ja Tiiu vuTT 

„Karukäpa“ kirev sügis


