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Kultuuriminister kohtumisest Otepää kultuurikorraldajatega: 
Otepää rahvamajade koostöö on eeskujulik näide heast 
kohaliku omavalitsuse kultuurikorraldusest 

28. oktoobril kohtus kultuuriminister 
Piret Hartman Otepää kohalike kul-
tuurikorraldajatega. Kohtumisel arutati 
nii rahvamajade väljakutseid, Otepää 
kultuurikorraldust, raamatukogude jät-
kusuutlikkust maapiirkondades, Kul-
tuurkapitali maakondliku taotlusvoo-
ru võimalusi ning kohaliku kultuurielu 
küsimusi. 

Kultuuriminister Piret Hartman 
kiitis kohalikku kultuurikorraldust: 
“Otepää rahvamajade võrgustik ning 
rahvamajade omavaheline koostöö-
mudel on suureks eeskujuks ka teiste-
le kohalikele omavalitsustele, kuidas 
kohalikke kultuuriasutusi tulemusli-
kult reformida.” Toimivas struktuuris 
on kõige olulisemad aga eest vedavad 
inimesed, kes soovivad oma piirkon-
na kultuurielu arendada ja rikastada. 
“Otepääl on sellega väga vedanud,” 
lisas kultuuriminister. 

Käesoleval kütteperioodil on koha-
like omavalitsuste suurim väljakutse 
kulude kokkuhoid. Kuid see ei saa tulla 
rahvamajade või muude kultuuriasu-
tuste sulgemise arvelt, arvab Hartman. 
“Riik peab tulema kohalikele omava-
litsustele täiendavalt appi, sest kultuuri 
hääbumisel väheneb ka rahvuslik iden-
titeet ning kannatab kogukonnatunne,” 
lisas kultuuriminister. “Ka kohalike 
omavalitsuste juhid peavad mõistma, 
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et kultuur ei ole vaid kulu, vaid ka suur 
vaimne, materiaalne ja tähenduslik 
väärtus,” täiendas minister. 

Positiivsetest uudistest tõi Hartman 
välja, et tänu raamatukogude innovat-
sioonimeetme loomisele ning Kultuur-
kapitali maakondlike toetuste tõusule 
saab laiendada olemasolevate kultuu-
riasutuste võimalusi. “Uuest aastast 
luuakse miljoniline raamatukogude 
innovatsioonifond, millesse riik panus-
tab poole summaga. Fond võimaldab 
kaasajastada maapiirkondades asuvaid 
raamatukogusid. Täiendavad tegevu-
sed ning mugav keskkond toob kindlasti 
rohkem kohalikke, kuid ka kaugemalt 
tulnud inimesi raamatukogudesse. 
Lisaks sellele laienevad maakondlike 
kultuuriürituste läbiviimise võimalused, 
sest uuest aastast suunab Kultuurkapi-
tal senisest rohkem raha maakondli-
ke projektide elluviimisesse,” rõhutas 
Hartman. 

Lisaks uutele meetmetele jätku-
vad olemasolevad meetmed: laulu- ja 
tantsujuhtide palgameede, treenerite 
toetus, kultuuriranits kõigile põhikooli 
õpilastele. Lisaks toetatakse raamatu-
kogusid teavikutoetusega, mille jaoks 
eraldatakse järgmisel aastal täiendavalt 
150 000 eurot.  

Tekst ja foto: kultuuriministeerium Kultuuriminister Piret Hartman  koos Otepää kultuurikorraldajatega

Koolivaheajal kogunesid Valgamaa 
koolikokad Puka kogukonnakööki, 
et osaleda inspiratsioonikoolitusel 
tervislikust toitumisest.

Tervislikust toitumisest oli kok-
kadele rääkima tulnud toitumis-
nõustaja Erik Orgu. Kohapeal 
tehti mõned maitsvad ja tervislikud 
toidud, mis võiksid ka kooliõpilas-
tele maitseda.

Iga kool püüab liikuda tervisliku 
toidu poole – tehakse suppe, paku-
takse puuvilju.

Erik Orgu märkis, et koolitoidus 
kipub olema liiga palju suhkrut ja 
liha poolfabrikaate. Ta avaldas 
lootust, et tasapisi liikudes tervis-
likuma toiduvaliku poole avaneb 
ka võimalus leida rahastust kooli-
menüü muutmiseks.

Otepää Vallavalitsusel on plaanis edas-
pidi korraldada koolikokadele sama-
laadseid koolitusi.

Valgamaa koolikokad kogunesid Pukka

Koolituse korraldasid Otepää Valla-
valitsus ja Valgamaa Arenguagentuur, 

koolitust rahastas Valgamaa Arenguagentuur.
Tekst ja foto: MONIKA OTROKOVA

Jõulupuu kaunistab jõulude ja uue aasta paiku 
taas Talvepealinna keskväljakut ning pakub 
silmarõõmu kogu talveaja jooksul.

Väärika jõulupuu pikkus ei tohiks ületada 14 
meetrit, kuusk peab olema tihe, mitte väga 
kahar ja kasvama ligipääsetavas kohas. Jõu-
lupuu tuuakse linna esimeseks advendiks ning 
esimesel advendil süttivad sellel traditsioonili-
selt ka jõulutuled.

Sobiva puu omanikel palume ühendust võtta 
kuni 07.11.2022 e-posti aadressil: teet.suits@
otepaa.ee või tel 502 2316 (Teet Suits).

MONIKA OTROKOVA

Talvepealinn Otepää 
otsib jõulukuuske
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Järgmine Otepää Teataja 
ilmub 17. novembril.
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Otepää Vallavolikogu istungil

20.10.2022

n	 Võeti vastu Otepää valla eelarvestrateegia aastateks 

2023 - 2026.
n	 Tunnistati osaliselt kehtetuks Lauküla külas asuva 

Tielsi kinnistu detailplaneering Kapiveski katastriüksuse 

(katastritunnus 72402:002:0056) osas.

Otepää Vallavalitsuse istungil

31.10.2022

n	 Asendati Otepää Vallavalitsuse 6. juuni 2022. a korral-

duses nr 2-3/324 „Nüpli külas asuva Ansopõllu katastriüksuse 

jagamisel kohanimede, koha-aadresside ja sihtotstarvete mää-

ramine” märgitud Ansopõllu katastriüksuse katastritunnus 

63601:002:0145 katastritunnusega 63601:001:0145.
n	 Anti Hannes Astokile ehitusluba Kuigatsi külas asuval 

Viki kinnistul puurkaevu rajamiseks.
n	 Anti Karin Antropovile ehitusluba Kaurutootsi külas 

Kuldoja kinnistul elamu püstitamiseks.
n	 Anti Otepää vallasiseses linnas Savikoja tn 2 kinnistul 

asuvaleehitisele (elamu) kasutusluba.
n	 Määrati ühele isikule sotsiaalteenuse toetus.
n	 Määrati tervisetoetus kahele isikule kogusummas 395 

eurot.
n	 Määrati toetus raske majandusliku olukorra puhul 

ühele isikule summas 150 eurot.
n	 Otsustati vabastada Miia Pallase hallatava asutuse 

Puka Kunstikool direktori ametist 6. novembril 2022. a.
n	 Otsustati vabastada Kaitseliit Otepää Kultuurikesku-

sed teenuste eest tasumisest Otepää kultuurimaja kasutamisel 

18. novembril 2022. a toimuva ürituse osas.
n	 Muudeti Otepää Vallavalitsuse 2022. aasta hankeplaa-

ni ja kinnitati hankeplaan uues redaktsioonis.
n	 Otsustati korraldada Otepää Vallavalitsuses kui ame-

tiasutuses ja tema hallatavates asutustes aastainventuurid 

seisuga 1. november 2022. a. 	Moodustati Otepää Vallava-

litsuse kui ametiasutuse, Otepää Avatud Noortekeskuse ja 

Puka Kunstikooli inventeerimiseks vallavalitsuse inventeeri-

miskomisjon koosseisus Vello Vou (komisjoni esimees), Teet 

Suits, Egle Davõdov, Sale Kiuru, Kalev Lõhmus, Monika 

Otrokova, Kristina Reigo ja Kadri Vaks.

AMETLIK INFO

SÜNNID

Aila Asad Zaheer    15.oktoobril

Melissa Oja    16. oktoobril

Frank Herzmann    16. oktoobril

Elina Koslov    18. oktoobril

Steven Liivamägi    20. oktoobril

Lisette Mia Kuvari   27. 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.

Leht jõuab lugejate postkasti ilmumispäeval või järgmisel päeval.

Laukülas asuva Tielsi kinnistu 
detailplaneeringu osaline 
kehtetuks tunnistamine

Otepää Vallavolikogu tunnistas 20.10.2022. a ot-
susega nr 1-3/46 kehtetuks Laukülas asuva Tielsi 
kinnistu detailplaneeringu Kapiveski katastriüksuse 
(katastritunnus 72402:002:0056) osas. 

Otsustega saab tutvuda Otepää valla veebilehel 
www.otepaa.ee.

DETAILPLANEERINGUD

Toimus kohtumine ERMi, Riigikantselei, Kultuuriministeeriumi, EELK Otepää Maarja 
kogude ja Otepää valla esindajate vahel, kus arutati Eesti Lipu Muuseumiga seon-
duvat. 
Otepää pastoraadis on ekspositsiooni ootel viis ruumi, mida Otepää vald soovib 
koostöös partneritega täita. 
Eesti lipu õnnistamise 140. aastapäev on 2024. aastal ning selleks ajaks soovitakse 
avada pastoraadi ruumides püsiekspositsioon.

Läheneb Eesti lipu õnnistamise 140. aastapäev 

26. oktoobril olid oodatud kõik Otepää valla ette-
võtjad koosloomelisele seminarile ettevõtlusvald-
konna strateegiliste ja ühistegevuste kavandami-
seks. Täname kõiki, kes osalesid ja oma mõtteid ja 
ideid meiega jagasid. 

Ühiste eesmärkide ja tegevuste kaardistamisega 
jätkatakse 9. novembril kell 13.00-16.00 Tehvandi 
Staadionihoone konverentsikeskuses, kuhu ootame 
samuti kõiki Otepää valla ettevõtjaid oma ideid ja 
mõtteid avaldama. 

Eesmärk on koostada Otepää valla ettevõtlus-
valdkonna strateegia ja tegevuskava.

Oleme seniste ettevõtjate võrgustiku kohtumis-
te raames välja selgitanud terve rea ettevõtjate-
le olulisi teemasid ja ettepanekuid. Samas ei saa 
kõigega korraga pihta hakata. 

Seetõttu tahame teada, mida järgmistest tegevus-

Otepää valla ettevõtjate strateegia-
dokumendi koostamine

suundadest peate te olulisemaks ja pakilisemaks 
ning millega annab oodata. 

Anna palun oma tagasiside vastates küsitlusele, 
mis on teile meilile saadetud või leitav www.otepaa.
ee. Palume küsitlus täita hiljemalt 6. november 
2022.

Koosloomelist seminari aitab modereedida stra-
teegiaekspert, koolitaja, moderaator Ivika Nõgel.

Üritusele palun registreeru hiljemalt 7.11.2022 
Riina.Savisaar@otepaa.ee või www.otepaa.ee. 

Üritust viiakse ellu projektiga „Otepää ettevõtete 
koostöövõrgustik“.

Projekti rahastab Otepää Vallavalitsus ja Valga-
maa Partnerluskogu.

Head Otepää linna 
elanikud!

Käes on sügiskoristuse aeg. Koristatud lehed viiakse 
ära 17.-18.11.2022. 

Palume SELLEKS AJAKS koguda prügikottidesse 
AINULT puulehed ja asetada kotid puulehtedega 
oma maja aia taha. Palume kasutada kuni 150 liitri-
seid tugevaid prügikotte! 

JÄÄTMEID sisaldavaid ja MAHTU ÜLETAVAID kotte 
ära ei veeta!

Lisainfo: tel. Teet Suits 766 4810; 502 2316.

Muutunud on Otepää Teataja 
detsembrikuu ilmumisajad. 

Otepää Teataja ilmub 
1. detsembril ja 15. detsembril.

Foto: MONIKA OTROKOVA

Head ettevõtjad ja ürituste korraldajad!

Nagu tavaks saanud, ilmub talveürituste kalen-
der 15. detsembril 2022 Otepää Teatajas. Oota-
me kõigilt ettevõtjatelt ja ürituste korraldajatelt 
oma talviste ürituste kava 
2. detsembriks 2022 e-posti aadressile: mo-
nika@otepaa.ee ja koopia teataja@otepaa.ee.

Laekunud talveüritusi kajastatakse jooksvalt 
Otepää valla kodulehel www.otepaa.ee sünd-
muste rubriigis.

Muutunud on Otepää Teataja detsembrikuu il-
mumisajad. Otepää Teataja ilmub
1. detsembril ja 15. detsembril.

Talveürituste kalender Otepää Teatajas

See aasta on  lõpukorral ja jälle vaatame tagasi mä-
letamaks, mis toredaid tegevusi koos on tehtud, mis 
lahedad sündmused teoks on saanud.

Aeg on mõtelda ka järgmise aasta tegevustele ja 
sündmustele.

Otepää valla eelarvest kultuurile toetuse taotluste 
esitamise viimane tähtaeg on 1. detsembril 2022. a.

Taotluste korraga saate tutvuda Otepää valla ko-
dulehel.
https://www.riigiteataja.ee/akt/430032017021?leia-
Kehtiv 

1. kultuuri huviringide tegevustoetused:

1.12.22 – (  taotluse esitamise aeg) Mittetulundus-
ühing mis tegutseb rahvakultuuri (koorimuusika, 
puhkpillimuusika, rahvamuusika, rahvatants, folk-
loor, harrastusteater, käsitöö jms) valdkonnas, mis 
on aktiivselt tegutsenud Otepää vallas taotluse esi-
tamise tähtajale eelnenud 12 kuu jooksul.

2. kultuuriürituse toetused:

1.12.22 – (taotlus esitamise aeg)  1.01.23 – 31.05.23  
toimuva ürituse puhul
1.04.23 – (taotluse esitamise aeg)   1.04.23 – 30.09.23 
toimuva ürituse puhul
1.08.23 – (taotluse esitamise aeg )  1.10.23 – 31.12.23 
toimuva ürituse puhul

Kultuuriürituse toetuse andmisel arvestatakse tra-
ditsioone, jätkusuutlikkust, suunatust elanike erine-
vatele huvigruppidele ja võimalust üritusega tõsta 
Otepää valla mainet.

Toetuste taotlusvormid leiate
https://www.otepaa.ee/kultuuritoetuste-taotlemine 

Kõik, kes te olete eelnavalt taotlenud  selleks aas-
taks Otepää vallalt kultuurtoetusi, palun vaadake 
üle aruande pool. 

Kui on jäänud märkamata aruande kohustus, pa-
lun tehke seda esimesel võimalusel
või lepingus märgitud tähtajaks.

Toredat uut ja tegusat kultuuriaastat!

VALDUR SEPP
Otepää vallavalitsuse kultuurinõunik

Tähelepanu kultuuri 
eestvedajad!
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Leader tegevusrühmadest on üks või 
teine lehelugeja ehk varasemalt kuulnud. 
Aruka küla arenguprogrammist tõenäoli-
selt vähem. Nüüd on põhjust. 

Arukad külad (Smart Villages) on 
Euroopa Komisjoni algatus innovaatiliste 
lahenduste juurutamiseks külakogukon-
dades toetudes kogukonna väärtustele ja 
võimalustele. Eesmärk on kohaliku elu 
edendamine läbi kogukondade koostöö 
teiste küladega nii Eestis kui üle piiri. 
Eestis rakendatakse arukate külade lähe-
nemist esmakordselt 13 Leader tegevus-
rühma koostööprojekti “Arukate külade 
arenguprogramm” raames.

Kokku on programmis 24 kogukonda 
üle Eesti ning Valgamaa Partnerluskogu 
piirkonnas on sellega liitunud kogukon-
nad Otepää ja Taheva kandist. Aren-
guprogrammi raames on kogukondadel 
mentortoe najal olnud võimalik üksipul-
gi läbi mõelda oma piirkonna ressursid, 
tugevused, vajakajäämised ning leida just 
enda vajadustest lähtuvalt nutikaid lahen-
dusi, et oma piirkonna elule hoogu anda. 

Otepää kandi rahvas kutsus arukate 
lahenduste leidmiseks kampa Tartu Üli-
kooli magistrandid ning kogukonnas 
läbiviidud küsitluse ja töörühma veetud 
arenguseminaride käigus said kirja foo-
kusteemad, millele lähitulevikus tähele-
panu pöörata – kogukondlik aktiivsus, 
kaasatus, peresõbralikkus ning sotsiaalne 
turvatunne. 

Maakeeli öelduna on Otepää piirkon-
na südameasjaks see, et kõik kogukonna-
liikmed, nii noored, vanad kui keskmised, 
saaksid elada täisväärtuslikku elu ja tun-
neksid end oma kodukandis hoituna. 

Nii on plaanis eestvedajatel muuhulgas 
teha tööd ühise infoplatvormi loomise 
suunal ja laiendada külakogukondade 
eestvedajate võrgustikku, aga pöörata 

eritähelepanu ka eakamate kogu-
konnaliikmete heaolule. 

Liisa Kaasik, kogukonna esindaja: 
“Tegeleme meie piirkonnas ühiste-
gevuse poolest passiivsete piirkonna 
küladega, keda ise kutsume “valge-
teks laikudeks”. 

Üks konkreetsemaid muutusi, mis 
arenguprogrammi jooksul on toimu-
nud, on hea koostöö ja partnerlus val-
lavalitsusega. Lisaks oleme hakanud 
rohkem teadvustama eakate hoole-
kande teemat. Piloottegevuse rahas-
tuse suunasime noorteprojektile, 
mille mõte on anda noortele sisu-
turunduse alaseid teadmisi, millega 
nad saavad abiks olla ka kogukonda-
dele laiemalt. Erilise tähelepanu all 
on noorte seas populaarne TikTok 
keskkond. Noored on juba käinud 
filmimas Maale elama päeval ja lähikuu-
del ootab nii noori kui teisi kogukonna-
liikmeid koolitus tikktokkerite Markus 
Sinivee ja Arija Helveega.”  

Taheva valla külakogukonnad jõudsid 
arenguprogrammis strateegiadokumen-
ti koostades aga hoopis aruka poeeti-
lise järelduseni – kuidas maa, nõnda 
marjad! Ja tõesti, mis võiks olla nutikam 
– et marjad küpseks ja paisuks, peab neil 
olema ju hea kasvukeskkond. 

Hea kasvukeskkond tähendab aga kva-
liteetset ja läbimõeldud haridusvõrgu kor-
raldust, kogukonda toetavaid teenuseid ja 
ettevõtlikkust käsikäes ettevõtlusega. Ning 
sedasorti head kasvukeskkonda soodusta-
vad kindlasti lahendused, mis arengupro-
grammi raames selgelt sõnastatud said, et 
siht selgem oleks. 

Plaanis on süsteemne töö kogukonna ja 
kooli koostöö arendamiseks, ettevõtjate 
võrgustumise ja turunduse soodustamine 
koordineeritud moel ning elukeskkonna 

igakülgne parendamine – mitmekesised 
kogukonnateenused ja vaade aknast, mis 
teeb ka silmale pai. 

Rasmus Onkel, kogukonna esindaja: 
“Praegu otsime tänu arenguprogrammi-
le aktiivselt lahendusi, kuidas piirkonna 
hariduselu arendada. Kui kaob kool, kaob 
ka kogukond. Suur trump on, et program-
mi raames said erinevad huvigrupid ühise 
laua taga kokku ja eranditeta jõuti ühise 
arusaamiseni – kui kaasaegsed õpikäsit-
lused jõuavad kogukonnani, kool vastab 
noorte ja kogukonna vajadustele, on 
lootust kogukonna ja kooli pikemaajali-

Otepää ja Taheva kogukonnad arukate külade arenguprogrammis

Aastal 1922 asutati Puka Tuletõrje Seltsi 
raamatukogu esialgse asukohaga Juhan 
Mäelo asundustalu. Taluperemees oli ise 
ka raamatukoguhoidja.

Edasiste aastate jooksul on raamatu-
kogu mitu korda  kolinud, kõige kauem 
on raamatukogu asukohaks olnud Puka 
kultuurimaja. 

Aastal 2001 kolis raamatukogu prae-
gustesse ruumidesse, lugejatele meeldis, 
et sai korraga mitmes kohas asjad aetud. 
On ju olnud samas hoones nii õmb-
lustöökoda kui vallamaja. Momendil 
asuvad läheduses kool, kogukonnaköök, 
kauplus, teenuskeskus, juuksur, laste 
mängutuba, noortekeskus, taaskasutus-
ruumid. Läbi pikkade aastate on raama-
tukogul olnud 8 juhatajat-raamatukogu-
hoidjat. 

Saja aastaga on raamatukogus palju 
muutunud – lugejakaarte asendab arvu-
tiprogramm, küttepuude hankimise ja 
kütmise asemel on keskküte, laenutam-
ne ja aruandlus käib arvutis jne. 

Kõike eelnevat silmas pidades toimus 
22. oktoobril Puka Kultuurimajas juu-
beliüritus „Puka raamatukogu 100“. 
Kohal olid nii kutsetega külalised, kes 
oma panusega raamatukogu toetanud 
kui lugemishuvilised elanikud. Külaliste 
poolt öeldi palju häid soove ja õnnitlu-
si. Tartu Ülikooli raamatukogu direk-

Puka raamatukogul täitus aastasada

tor Krista Aru saatis omalt poolt väga 
soojad õnnesoovid TÜ raamatukogu 
aastaraamatuga.

Et üritus poleks kuivalt ametlik, 
toimus viktoriin, milles jäid 2 külalist viiki 
ka lisaküsimustega. Raamatukoguhoidja 
poolt olid tänusõnad ja tänukirjad. Päeva 
ilmestas südamlike lauludega Kambja 
naisansambel Lüüra. Lugeja Piia esines 
pika ilmeka luuletusega.

Aitäh kõigile osavõtnutele! Imekau-
nid lilled ja kõik muu meenutab veel 
kaua seda päikeselist sügispäeva.  Aitäh 
armsatele lugejatele, ilma teieta pole ka 
raamatukogu!

ENE MARKOV
Otepää Linnaraamatukogu Puka 

harukogu raamatukoguhoidja
Foto: VALDUR SEPP

Ene Markovit (paremal) õnnitlesid Otepää Raamatukogu 
direktor Kaido Mägi  ja Pühajärve Raamatukogu vanem-
raamatukoguhoidja Ly Haaviste

.

Otepää Kultuurikeskused 
võtab tööd

 loomejuhi

Töö kirjeldus:

* planeerib, juhib, lavastab kultuurisündmusi lähtuvalt kohalikust kultuuri-
ruumist ja traditsioonidest;
* tegeleb kultuurimajade sisutegevusega;
* aitab koostada kultuuriruumi sündmuste nädala-, kuu- ja aastaplaanid;
* loob ja arendab valdkonna koostöövõrgustikke ja hoiab neid töös;
* teeb ettepanekuid kultuuritegevuse arendamiseks.

Nõudmised kandidaadile:

* kultuurialane kõrgharidus (või kultuurialane kesk-eri haridus);
* orienteerumine kultuurivaldkonnas;
* eesti keele oskus kõrgtasemel ja ühe võõrkeele oskus suhtlustasandil;
* hea analüüsioskus ja tulemuste prognoosimisvõime:
* hea suhtlemis- ja koostööoskus, hea esinemisoskus:
* kujundus- ja videoprogrammide valdamine

Omalt poolt pakume:

* vaheldusrikast ja huvitavat tööd;
* sõbralikku kollektiivi;
* eneseteostamise ja -täiendamise võimalus antud valdkonnas.

Kandideerimiseks saata hiljemalt 14.11.2022.a oma CV ja motivatsioonikiri 
e-maili aadressile jorma.riivald@otepaa.ee.

Lisainfo: tel: 58454870.

seks kestuseks.

Lõpetuseks veel korra arukate külade 
arenguprogrammi eesmärgist. Kui ter-
minid Euroopa Komisjon, innovaatilised 
lahendused, juurutamine ja tegevusrühma 
koostööprojekt välja jätta, siis sisuliselt on 
arukas küla see, kes leiab üles oma kogu-
konna tugevused ja paneb need enda 
kasuks tööle. Digilahendused ei ole see-
juures ilmtingimata must be element – ka 
kogukonnateenused, taastuvenergia, ring-
majandus on märksõnad, mis arukat küla 
iseloomustavad. 

Huvi korral on võimalik heade näidetega 
mujal Euroopas tutvuda Euroopa arukate 
külade võrgustiku Smart Rural 21 (www.
smartrural21.eu) veebilehel. 

Isutekitajaks näitena võib sealt muu-
hulgas leida leidliku lahenduse, kuidas 
Soomes Eskolas kooliharidust omanda-
takse, kui koolihoone avatuna hoidmine ei 
ole rentaabel ettevõtmine, aga lapsed siiski 
tarkust taga nõuavad. Või saate teada, mis 
on laste jalgrataste „raamatukogu“ Belgias 
Herselti kogukonnas, kuidas see töötab 
ning mis kasu sellest kogukonna sidususe 
kontekstis ja rahakotile on. 

Arukate külade arenguprogrammi kohta 
saab rohkem infot: https://leaderliit.eu/
arukad-kulad/

Artikkel on valminud LEADER 
koostööprojekti „Arukate külade 

arenguprogramm“ raames
Foto: erakogu
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KULTUURIKALENDER

Otepää Kultuurimaja
Lisainfo  Merle Soonberg  +372 566 26 481

27. novembril kell 11.00 Otepää Kultuurimajas JÕULUKUULIDE 
KAUNISTAMISE TÖÖTUBA. Juhendaja Triin Pannel. 
Osalustasu 10 eurot. Kaasa võtta kuumaliimipüstol ja 
liimipulgad. 

Vajalik eelnev registreerimine, sest kohtade arv on piiratud. 
Lisainfo ja registreerumine: merle.soonberg@otepaa.
ee või Merle 5662 648

 Sangaste Kultuurimaja
Lisainfo  Marina Pulver  +372 530 08 226

12. novembril kell 16.00 Sangaste Kultuurimajas Isadepäeva 
kontsert-aktus. 

- Kuulutatakse välja Otepää valla “Aasta isa 2022” laureaat.
- Esinevad Keeni Kooli lapsed, segarahvatantsurühm Kõvvera 

Kõdara.
- Humoorikat vahepala pakub Rukki Naarid sketš “Oskan ma 

laulda jee”.
Päeva juhib Kaija Tamm. Sündmuse korraldavad Otepää 

Naisselts, Otepää vald ja Otepää Kultuurikeskused Lisainfo 
Marina 53008226

19. novembril kell 20.00 Sangaste Kultuurimajas 70-ndate stiilis 
tantsuõhtu. Tantsuks mängib MARGIT TALI BÄND.

- Riietus: 70-ndate STIIL.
- Avatud KOHVIK.
- Kolmele kõige ajastukohaselt riietunud paarile Auhinnad.

     Pilet 10 eurot. Kohtade broneerimine Marina 53008226

Puka kultuurimaja
Lisainfo  Katrin Uffert  +372 555 33 564

  3. novembril kell 18.00 “LOOming algab LOOGA” . Epp 
Margna ja Kadri Kalve maalide näituse avamine. Margna 
ja tema tütre Kadri Kalve maalide näitus “LOOming algab 
LOOGA” Lugu on maailma tajumise vorm. Seda, mida 
me tänapäeval oma maailmast teame, olgu selleks siis 
galaktikate teke avakosmoses või presidendivalimised 
Ameerikas, oleme me teada saanud läbi lugude. Moel või 
teisel algab kõik loost, algab maailm ja algab ka looming. 

Epp Margna (1965) ja Kadri Kalve (2000) on ema ja tütar kunstni-
keduo Vana-Võrumaalt Kanepi kihelkonnast. Kahe kunstni-
ku eriilmelise loomingu ühisjooneks on lugudekesksus. 
Kui Epp Margna maalide aineseks on regilaulud – laulude-
ga päritud lood, siis Kadri Kalve ammutab inspiratsiooni 
fantastikast – lood kujutelmast ja ulmeilmast. Antud näi-
tusekomplekt otsib puutepunkte nende kahe pealtnäha 
erineva maailma vahel nii läbi lugude, visuaalide kui ka 
loomise. Epp Margna ja Kadri Kalve näitus jääb avatuks 
detsembri lõpuni. 

Näitust saab vaatama tulla eelnevalt kokku leppides tel: +372 
555 33 564 Katrin Uffert

11. novembril kell 19.00 Vintage rock’n’roll’i ja rockabilly stii-
lipidu ansambliga PETERSONS BAND (Läti). 

Sõbrad! Olete kõik oodatud stiilipeole! Särtsakat rock-n-rolli ja 
rockabilly muusikat mängib PETERSONS BAND

Petersons Band on Lätist pärit rock’n’roll bänd, millel on 30aasta 
pikkune esinemiskogemus üle Euroopa ja USA. Bändi 
solist Ivars Pētersons alustas oma karjääri 90ndate algu-
ses, mängides klubides, baarides ja korraldades kohapeal 
kontserte. Nüüd peetakse teda Lätis tuntud muusikuks, 
kes aeg-ajalt teeb suuri soolokontserte väljamüüdud 
kontserdisaalidega. Repertuaar koosneb valdavalt Elvis 
Presley, Johnny Cashi, Jerry Lee Lewise, Chuck Berry 
jt lauludest. Bänd toob oma kontsertidel sõna otseses 
mõttes tagasi rock’n’rolli ja rockabilly ajastu. Petersons 
Bandi esinemised on nende pikaaegsete fännide ja uute 
kuulajate seas alati kõrgelt hinnatud,  nad on energilised 
ja vaieldamatu professionaalsed. Laua broneerimiseks 
saada sõnum tel: 555 33 564 või kirjuta katrin.uffert@
otepaa.ee. Pilet eelmüügist -10 eurot. Kohapeal -15 eurot. 
Pileti saab soetada kohapeal ainult sularahas. Oktoobri 
ja novembri SÜNNIPÄEVALAPS, kes tuleb 10(+) sõbra-
ga, PÄÄSEB STIILIPEOLE TASUTA! (Dokument kaasa). 
Avatud on kohvik!

20. novembril kell 14.00 Lüüriline tragikomöödia “VEIDIKE 
ÕRNUST” näitetrupilt Poolvillased. Autor - Itaalia dra-
maturg Aldo Nicolaj. Näidendi “Veidike õrnust” tegevus 
toimub eakate pansionaadis, Itaalias. Elu veereb siin 
oma tavalist ja rutiinset rada, kuni sinna saabub Hr. Nenil 
Campanero. Tema ja pansionaadi püsielaniku Mimi va-
hel arenevad suhted, mis tekitavad teistes pansionaadi 
elanikes ja ka peategelaste pereliikmetes väga erinevaid 
reaktsioone. See on üks armas lugu sellest, et vanadus 
ei tähenda kindlasti eluvankri tühikäigul veeremist, vaid 
annab usku, et ka siis, kui pole enam nooruse särtsu ja 
sära, võib armastus uksele koputada.  

Osades: Merike Krämer-Mets, Arvo Lamp, Erika Tetsmann, Aino 
Tuuksam, Agu Lall, Anneli Siimussaar. Näidendi tõlkis Enn 
Siimer, lavastaja Leila Säälik. Pilet  7 eurot. 

Vabariigi Pillimehed tõid Nõuni kokku 
suure hulga muusikasõpru

Raamatukogupäevad tõid 17.-20. oktoobril 
Otepää raamatukogudesse esinema jutu-
vestja Ena Metsa. 

Enda tutvustuseks on ta kirjutanud järg-
mist: „Olen jutuvestja aastast 2017. Sinnani 
tegutsesin nii noorte koolitajana, giidina, 
õpetajana kui hüpnoterapeudina. Aeg-ajalt 
kirjutasin mõne artikli ning lapsepõlveunis-
tuse teekonnal olen kirjutanud ka raamatuid 
(„Naeratava kuu inimesed“, „Ülestähendusi 
Montmartre`i mäelt. Elu ja imede pandee-
mia.“) Giiditöö lõppes koroona-ajastuga 
ning aasta 2021 veetsin hoopis Eesti kait-
seväe tõlgina Malis Gao militaarbaasis. Oma 
teekonnal olen lisaks koolis käinud Prant-
susmaal, õpetanud inglise keelt Mongoo-
lias ja Columbias, vabatahtlikku tööd teinud 
Brasiilias Feira de Santana spiritismikesku-
ses-koolis, rännanud oma suure seljakoti-
ga läbi nii mõnedki mäed.“ Juulis-augustis 
vestis Ena lugusid Hispaania ja Prantsuse 
mägede matkahüttides.

Esimesena sai jutuvestjat kuulata Nõuni 
raamatukogus, kus teemaks oli „Lood ajast“. 
Mis on üldse aeg ja miks meil pole aega? 
Kui pikk võib olla üks hetk? Osalejatele jagati 
ka laulusõnad kaasa laulmiseks. Pühajärve 
raamatukogus räägiti lugusid teemal „Ar-
mastuse mitu palet“. Siin sai kuulda mitmeid 
legende ja lugusid erinevatelt maadelt. Ka 
Ena enda lugu, kus talle Columbias kingiti 
sõpruse märgiks nähtamatu lill, mis kunagi 
ei närtsi.

Sangaste jutuhuvilised kogunesid kultuu-
rimaja kaminasaali. Meeleoluka sissejuha-
tuse teemale „Inimhetked ja kohtumisret-
ked“ lõid Margit Tali laulud. Ena Metsa rikas 
reisipagas ja kohtumised maailma eri paigus 
pakkusid väga huvitavaid hetki ja retki. Va-
hepeal võis vaadata fotonäitust inimestest 
ja loomadest.

Otepää raamatukogu jututeema „Malist ja 
maailmast“ tõi kokku kõige enam huvilisi. 
Maailma kaardi, fotoseanssidega ekraanil ja 
lugudega viis Ena kuulajad kõikidesse riiki-
desse, kus ise käinud. Ja kuulajad veendusid 
üha enam, et õhtu moto „Tõeline avastus-
retk pole mitte see, mis sind uutele radadele 
viib, vaid see, mis sulle uued silmad annab“ 
(Marcel Proust) nende meeltes kinnitust 
saab. Juturetk muutis nii mõndagi kuulaja-
te ettekujutuses elust Brasiilias, Columbias, 
Mongoolias ja Malis. Lugusid jätkus hilise 
õhtutunnini ja nagu keegi publiku hulgast 
sõnas – aina huvitavamaks läks!

Kõikjal võlus Ena Metsa oskus luua oma-
pärase lambi ja küünlavalguse abil hubane, 
veidi müstiline meeleolu. Pisikesed pillihelid 
saatena ja vahepaladena viisid veelgi enam 
lugude lumma ja sidusid need tervikuks. 
Tema esinemisest kumas erilist inimlikku 
soojust ja südamlikkust. Ühtegi lugu siin 
ümber jutustama ma ei hakka, ehkki väga 
tahaks – jäägu need vaid kohale tulnutele.

Lõpetan Sangaste juturetke tsitaadiga: 
„Elule annavad väärtuse teised elud, keda 
teel kohtame“(Guy de Maupassant). Looda-
me, et kohtume ka edaspidi raamatukogu-
des taas huvitavate inimestega. 

Täname abi eest Otepää ja Sangaste kul-
tuurimaja kultuurikorraldajaid Merlet ja Ma-
rinat. Täname Eesti Kultuurkapitali ja Otepää 
Vallavalitsust toetuse eest.

LY HAAVISTE
Pühajärve vanemraamatukoguhoidja

Foto: KENTER KALBRI

Ena Metsa lugude 
lummuses

Neljapäeval. 27. oktoobril oli Nõuni 
kultuurimajas väga vahva võimalus osa 
saada Vabariigi Pillimehe tiitliga pär-
jatud Juhan Uppini ja Martin Araku 
suurepärasest kontserdist. Muhedad 
jutud, lood, mis iseenesest panevad 
suu kaasa laulma ja jala kaasa tatsuma 
– ülivõrdes kontserdielamus. Mängis 
kannel ja laulis Martin, mängis lõõts 
ja laulis Juhan või siis mõlemad koos. 
Ka kohapeal sündinud nipsust ekspe-
riment – ilma elektrita – ja kõik toimis! 
Suur tänu  koostööle Viljandi Pärimus-
muusika Aidaga, meie väga soojale ja 
avatud publikule ja muidugi Grettelile. 
Mis kohvik see on, kui pole suussula-
vaid õunakoogikesi.

Küsitud on: Miks Nõuni kultuurimaja 
kultuurikalendris pole sündmusi? 

Vastus on: Praegu käib meil esimese 
saali põranda renoveerimine, Kui need 
saja-aastased põrandalauad saaksid 
rääkida... 
Tööde lõpetamise tähtaeg on 20. det-
sember. Siis peame järgi kõik peod, 
mis pidamata on jäänud ehk nagu 
memmed positiivselt tõdesid, et ka 
jaanuaris on tore jõulupidu pidada.
Kaunist sügise jätku!

MARIKA VIKS
Fotod: ANNIKA VIHMANN 

ja MARIKA VIKS
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EELK OTEPÄÄ MAARJA KOGUDUSE TEATED

P, 06.11.22 kl 11.00 Jumalateenistus
P, 13.11.22 kl 11.00 Jumalateenistus
P, 20.11.22 kl 11.00 Surnutepüha jumalateenistus
P, 27.11.22 kl 11.00 I advendi jumalateenistus. Armulaud

Jumalateenistused toimuvad EELK Otepää koguduse talvekirikus.
Koguduse koori proovid toimuvad reedeti algusega kl 19.00  Otepää kirikumõisa I korruse 

prooviruumis.

EELK Otepää Maarja Kogudus
Kirikla, 67403 Otepää vald, Valgamaa, reg nr 80210415
A/a nr EE351010202008006001 (saaja: EELK Otepää Maarja Kogudus)
E-post otepaa@eelk.ee
Koduleht otepaakirik.ee
facebook.com/EELK-Otepää-Maarja-kirik-229968010416405

Juhatuse esimees Jaan Uibo, tel +372 504 0424, e-post jaan.uibo@gmail.com
Diakon Marko Tiirmaa, tel +372 518 5305, e-post marko.tiirmaa@eelk.ee
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Õiglase kaubanduse kuu Keeni koolis

Oktoobris tähistati õiglase kaubanduse 
kuud Eestis, Lätis ja Leedus. Õiglane kau-
bandus on kauplemisviis ja rahvusvaheli-
ne kokkulepe, mis toetab otse ja tõhusalt 
Aafrika, Aasia ja Ladina-Ameerika vähe-
mate võimalustega maade ja kogukonda-
de ebasoodsas olukorras olevaid väiketa-
lunikke ja tootjaid. Õiglase kaubanduse 
raames kaubeldakse selliste toodetega, 
mida toodetakse arengumaades ja mille 
tootmisprotsessile on loodud rahvusva-
helised standardid, näiteks kohv, kakao, 
tee, suhkur, šokolaad, troopiline puuvili, 
riis, kinoa, pähklid, õli, kuld, puuvill jms.

Keeni kool osales teemakuul esimene 
kord. Tegevusi jätkus mitmele nädalale 
(nt said vanemad õpilased osaleda teemat 
tutvustavates veebitundides), kuid suu-
remad tegevused toimusid kahel viima-
sel koolipäeval enne vaheajale minekut. 
Väiksematele tutvustas teemat õpetaja 
Kaja, kelle juhendamisel valmisid vahvad 
pildid väsinud banaanist ning rõõmsast 
eesti õunast (vt illustratsioon). 

21. oktoober oli ühtlasi ka rahvusvahe-
line õunapäev, mille eesmärk on juhtida 
iga-aastaselt tähelepanu kohaliku mit-
mekesisuse olulisusele. Meil oli võimalik 
päeva jooksul süüa Otepää valla päritolu 
õunu.

Et õiglase kaubanduse märgistusega 
toodangut päriselt katsuda saaks, siis kor-
raldasime koolis ka näituse, kuhu õpeta-
jad tõid erinevaid Eesti kaubandusvõrgus 
leiduvaid tooteid. 

Viimasel koolipäeval keskendusime 
ühele toorainele – kakaole. Saime tead-
likumaks sellest, missuguseid etappe läbib 
kakaouba, et temast saaks šokolaad, mis 
tingimustes neid ube kasvatatakse ning 
korjatakse ning missugused probleemid 
võivad sellega kaasneda. Filmi “Tume 
šokolaad” vaatamise käigus kahjuks 
selgus, et protsessi on kaasatud lapstöö-
jõud, alamakstud farmerid ning täitma-
ta lubadused šokolaadifirmade poolt 

Koolivaheaja algul, 21.-23.oktoober 
toimus Tartu Valla muusikakoolis tra-
ditsiooniline David Otto Wirkhausile 
pühendatud noorte puhkpilli- ja löök-
pillimängijate konkurss, millest võtsid 
osa ka Otepää Muusikakooli noored 
muusikud õpetajate Külli Teearu, Arno 
Antoni ja kontsermeister Kurt Heilingu 
juhendamisel. Konkurss oli meie õpilaste 
jaoks taaskord väga edukas.

Klarnetimängijad Hiie-Mari Leopard 
ja Mette Marii Orussaar saavutasid oma 
vanuserühmades auhinnalise III koha. 
Väga mitmetel konkursitel häid tulemusi 
koju toonud Katarina Kivimäe ja Eliise 
Palmiste olid ka seekordsel plokkflöö-
di konkursil edukad - oma vanuserüh-
mades vastavalt III ja II kohal. Samuti 
oma vanuserühma II koha pälvis noor 
plokkflöödimängija Mirell Uus. Klarne-
tiste ja plokkflöödimängijaid juhendas 

Otepää Muusikakooli õpilased 
konkursil edukad

Külli Teearu.
Väga hästi esinesid ka meie vaskpil-

limängijad õpetaja Arno Antoni juhen-
damisel – Hans Gustav Kuusik trompetil 
ning Aleksander Karus tuubal võistlesid 
väga tihedas konkurentsis ning said dip-
lomi väga hea esinemise eest. Tublisti 
esinesid veel Eliise Palmiste metsasar-
vel ning löökpillimängija Gert Ong, kelle 
õpetaja on samuti Arno Anton. Suurepä-
raselt sai oma konkursikavaga hakkama 
aga noor trombonist Jaan Holger Kõll 
(õp. Arno Anton), kes pälvis oma vanu-
serühmas I koha.

Suur tänu meie imelistele õpetajatele 
suure töö tegemise eest ja palju õnne 
kõigile osalejatele eduka konkursi eest. 
Oleme väga uhked.

 
HELEN KIRSI

Otepää Muusikakooli direktor

toetada näiteks kakaoistandusi pidavaid 
kogukondi rahaliselt. 

Erinevate tegevuste käigus suurenes nii 
õpilaste kui õpetajate silmaring ja teadmi-
sed õiglasest kaubandusest ning  loodeta-
vasti järgmine kord poodi minnes teeme 
õiglasemaid valikuid. 

Tekst: KERSTI HALJASMETS
Pilt: MARTEN, 2. klass

17. oktoobril olid Keeni Põhikoolis kü-
las Eesti Võrkpalli Liidu mängijad, nii 
õpilastele kui ka õpetajatele tutvustati 
koolivõrkpalli aluseid ja nimekaid võrk-
pallureid. 

Treeningut juhtis Rando Soome, Võru 
Barruse liiga meeskonna treener Priit 
Tigane ning mängijad Cris Karlis Lepp 
ja Ameerikast sidemängija Garret Zolg. 
Õpiti ja harjutati ülalt- ja altsöötu ning 
servimist. Pärast mängiti nii, et tüdrukud 
ühel ja poisid teisel pool, mis pakkus 
kõigile suurt lõbu ja hasarti. 

Võrkpalliliiga meeskonna liikmed vas-
tasid meie küsimustele ja saime teada, et 

Keeni Põhikoolis käisid külas Eesti 
Võrkpalli Liidu esindajad

servi kiirus võib ulatuda kuni 120 km/h. 
Koolile kingiti erilised autogrammidega 
võrkpallid ja pühendusega raamat. 

Üritust pildistas Keeni Põhikooli 9. 
klassi õpilane Hugo Väärmaa. Pilte saab 
vaadata Keeni Põhikooli Facebooki ko-
dulehelt. 

HUGO VÄÄRMAA

Otepää lasteaed 

võtab konkursi korras

tööle

1,0 ametikohaga muusikaõpetaja.

Tööle asumine esimesel võimalusel. 
Avaldus, CV ning haridust ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide 

koopiad saata digitaalselt allkirjastatuna kuni 7. novembrini e-postile: 
Otepaa.Lasteaed@otepaa.ee. 

Info tel 5303 3034.
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Head spordiklubid

Taas selgitatakse Valgamaa 2022. a edukamaid sportlasi ja treenereid, aktiviste.

Ootame täidetud ankeete teie klubi 2022. a edukamate kohta hiljemalt 15. novembriks 
2022.

Valgamaa Spordiliit

Otepää Palveränduri 
kogudus kutsub!

Armas sõber!
Oled oodatud igal pühapäeval Otepää Pal-

veränduri kogudusesse (Pärna tn 15, Otepää) 
jumalateenistusele kell 11.00. 
Jutlustab pastor Tõnu Paju. 

Alates 17. novembrist kell 15.00-17.00 jagame 
oma koguduses ka TASUTA sooja suppi. 
Edaspidi jagame suppi IGAL NELJA-
PÄEVAL kell 15.00-17.00. 

Oled oodatud!

23. oktoobril toimus Otepää Valla Mängude 
selle hooaja teine etapp, kus seekord pani 
oma paremuse maksma taaskord Pedajamäe 
esindusvõistkond. 

15-punktilise raja läbimiseks kulus võit-
jatel aega 40 minutit ja 23 sekundit, Pilku-
se küla (43:02) Metsakunnide (50:01) ees. 
Lisaks saadi lisapunkte rajal olnud 8-s punk-
tis lisaküsimuste õigete vastuste eest. Siin 
teenis Pedajamäe lisaks veel 4 punkti. Kokku 
teenis kõiki eripunkte arvesse võttes tulemu-
se 145,62 punkti. Noortest olid rajal kiireimad 
Kagu Biathloni noored ajaga 44:23. 

Pedajamäe küla garanteeris ka külade ar-
vestuses esikoha, Pilkuse küla ja Vana-Otepää 
küla ees. Sõpruskondade arvestuses saavu-
tas esikoha Metsakunnid. Ettevõtete / asu-

Otepää valla Mängude orienteerumise etapil 
võidutses Pedajamäe küla esindusvõistkond, 
noortest oli kiireim Kagu Biathloni esindus-
võistkond

tuste arvestuses võidutses Ugandi Resto, 
Otepää Winterplace võistkonna ees. 

Järgmine etapp – BOWLING, toimub juba 
20. novembril Pühajärve SPA Bowlingus. 
Sündmusele registeerimine on avatud ko-
dulehel www.otepaasport.ee

Lisaks tuletame meelde, et YuMuuv keskkon-
nas saavad kõik vallakodanikud kaasa lüüa 
liikumissarjas „OTEPÄÄ LIIGUB“. 

Kõigi tublide osavõtjate vahel loositakse 
välja palju auhindu. Auhinnad paneb välja 
Otepää vald, Ugandi Resto, 363 sport, Tartu 
Mill ja Polar Eesti.

AGO ARRO
Otepää Valla Mängude peakorraldaja

Kolmandat hooaega Soome suusahüppe-
koondisega treeniv Eesti suusahüppaja, 
23-aastane Artti Aigro on uueks hooajaks 
üldjoontes valmis ning annab viimast lihvi 
vormile Soomes Lahtis.

Lühike tagasivaade ja Artti mõtted alga-
vaks hooajaks.

Artti, kolmas hooaeg soomlastega. Kuidas 
sa hindad tänavust ettevalmistusperioodi, 
on see möödunud plaanipäraselt?

Juba kolmas (naerab), aga jah. Minule sa-
muti kolmas täis hooaeg tulemas MK-sarjas. 
Suures plaanis on kõik läinud nii nagu suve 
hakul planeerisime. Meeskond on mõne li-
sandusega sama, mina tunnen neid ja ne-
mad mind. See kooslus töötab ja ma usun, 
et talv annab sellele kinnitust.

Eks ikka esimene aasta oli kõik uus ja tegin 
siis ka suure arengu. Eelmine hooaeg oli ras-
ke. Ebastabiilsus lõi välja. Kohati suutsin teha 
häid hüppeid aga pigem jäid need hooaja 
lõpu poole. Samas andis see usku ja lootust, 
et kui püsin tervena, siis on kõik võimalik ja 
sealt ka soov nendega jätkata.

Minu esimesel aastal nendega olin parim 
hüppaja koondises. Eelmine hooaeg tegi 
Eetu (Nousiainen) mõned väga ilusad võistlu-
sed näiteks ja Antti (Aalto) säras olümpial. 
Selle suve võistlustel olime võrdsemad ol-
nud, eks vaatame, mis talv toob. Aga jah, 
olen püsinud terve, vigastused ei ole kimbu-
tanud, koos treeneriga oleme leidnud minule 
sobiva ja tundub, et töötava plaani.

Kui rääkida suvistest võistlustest, mõned 
päris tublid tulemused tulid. Kuidas sa hin-
dad neid? Varasemalt sa Suve GP-etappidel 
punktidele polnud jõudnud.

Ega vist ei olnud jah. Sel aastal olin kõigil 
võistlustel, kus osalesin, teises voorus. See 
on ikka hea tunne. Ei tee ju sporti enam selle-
pärast, et pärast kvalifikatsiooni asjad kokku 
pakkida ja koju reisida. Tõsi Klingenthalis 
(suve hooaja viimane SGP-etapp Saksamaal) 
tuli seda teha diskvalifitseerimise tõttu, aga 
hüpe oli hea. Punktidega olnuks kümne 
piirimail ja see on hea märk. Lähenesime 
sel suvel teisiti kui varasemalt. Suve keskel 
võistlesin vaid korra Poolas, kus parimaks jäi 
13. koht (SGP) ja kvalifikatsioonis olin neljas. 
Kuid pärast seda keskendusin treeningutele, 
ega reisinud liigselt. Ühel hetkel aga tund-
sin, et pean saama end teistega võrrelda 
ning suve lõpus võistlesin kuus nädalava-

Juba reedel alustavad suusahüppajad 
MK-sarja Poolas Wisla K120 mäel

hetust järjest. Austrias olin vist 16. (SGP) ja 
kontinentaalis paar korda top 10. Aga Eesti 
meistritiitel on ikkagi suurim saavutus sellest 
suvest (nae-rab).

Suvel käis Soome koondise peatreener Jan-
ne Väätäinen korra ka Otepääl sind treeni-
mas. Oli see kerge üllatus, et tuli sinu pärast 
eestisse ?

Ta lubas kogu aeg tulla, aga kuna ta elab Jaa-
panis ja covidi tõttu oli ta kodust niigi palju 
eemal, siis varasemalt ei olnud see võima-
lik. Aga jah, üllatus see ei olnud. Janne ei 
ole ainult Soome koondise treener vaid ka 
minu treener. Aga tore oli ikka, et ta tuli minu 
pärast üle kolmekümne aasta esimest korda 
eestisse. Neil on Karliga (Karl August Tiirmaa, 
Artti kodune treener) tihe suhtlus ja siin eestis 
sai see kinnitust.

Mul on hea meel, et saan tema näpunäi-
dete järgi treenida ja ta pühendab palju aega 
sellele. Ta on hinnatud treener ja suurepärane 
isiksus. Minule ta sobib ja loodan, et meie 
koostöö kestab veel aastaid.

Sa tundud olema väga positiivne, milliste 
ootustega sa reedel poomile lähed ja üldi-
selt hooajale vastu?

Kaugele lennata! Kui nüüd tõsisemalt rää-
kida, siis tihe hooaeg on taas tulemas. Üle 
pika aja on üks etapp USAs, kus ma pole 
varem käinud. Kolm nädalat enne seda etapp 
Jaapanis ja siis muidugi MM. Reisimist saab 
olema taas palju ning meie lennuühendus 
pole ka just kiita. Seega hooaja sees väga 
tihti koju ei satu.

Aga ootused… Sooviks teha stabiilse hoo-
aja. Eelmist hooaega ei tahaks korrata. Samas 
MMi 19. koha võtaks küll vastu, (Artti saavu-
tas veebruaris peetud Lennumäe MMil 19. 
koha Norras Vikersundis) aga seda väikesel 
mäel (Põhja suusaalade MM toimub hooaja 
teises pooles Sloveenias Planicas).

Stabiilselt punktidel oleks hea hooaja algus 
ja eks sealt edasi saab siis vaadata, kuhu tii-
vad kannavad. Ja kindlasti tahaks nelja hüp-
pemäe turneel duelli võita. Ja mitte korra, 
vaid kõik neli. See üritus ei ole mul kordagi 
välja tulnud.

Ja eks see siht ole ikkagi osaleda Planica 
finaalis (MK-hooaja finaal võistlusel Planicas 
pääseb viimasel päeval starti maailmakarika-
sarja kokkuvõtte 30. parimat). Selle nimel ma 
iga päev treenin.

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

Valgamaa, Otepää vald, 
Pühajärve küla

 tel. +3725050375, 
magnar@mapomets.ee

Mapomets OÜ
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 Mälestame rõõmsat ja 
heasüdamlikku

MEETA TOOVER'it

Südamlik kaastunne
Milvile ja Margusele peredega.

Eili ja Aili peredega

ENDEL HAAK 
30.06.1951 - 12.10.2022

MEETA TOOVER 
05.11.1926 - 22.10.2022

 Keset sügise päikesekulda
lõppes tee, kust tagasi ei tulda

Mälestame head naabrit

MEETA TOOVER'it

Sügav kaastunne omastele.

Eha, Ellen, Jaanus, Helmi, 
Martin, Maela, Kalev

 Sügav kaastunne Ester Õlli 
perele armsa ema, ämma 

ja vanaema

EEVI-MILVI ÕLLI

kaotuse puhul.

KÜ Voki 6 elanikud

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

Siiras kaastunne Milvile ja 
Margusele ema

MEETA TOOVERI

surma puhul.

Naabrid Tiiu ja Ain

Ohtlike puude raie. Tööd 
korvtõstukiga (21 m ja 30 m). 
Kändude freesimine. Puidu-
hakkuri teenus. info@maas-
tikuhooldus. T: 5810 8597. 

 Kurbusega teatame, et meie 
seast on lahkunud kallis ema

MEETA TOOVER
05.11.1926 - 22.10.2022

Leinavad lapsed Milvi ja Margus 
peredega

Sinu tugev elutahe lõpuks väsis,
ränk haigus murdis Sinu elupuu...

Südamlik kaastunne Evile 
perega kalli õe

LOREIDA KASEPALU

kaotuse puhul.

Silvia, Milvi ja Marju

EEVI-MILVI ÕLLI 
17.08.1934 - 13.10.2022

Korstnapühkija Tase 4 (eramajad, 
kortermajad, asutused) Olemas 
8m katuseredel ja kaasaegsed töö-
vahendid. Koduleht: www.korstna- 
spets.ee. Aivar tel. 56628835

Korstnapühkimistööd Eesti Kutse-
koja litsentsiga korstnapühkijalt. 
Ametliku korrasoleku akti väljasta-
mine. Korstnapühkijal oma redel 
kaasas. Tel. 51916605.

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

Elektritööd    520 50 16

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

Ostame Eesti parima hinnaga kas-
vava metsa raieõigust. Küsi pak-
kumist juba täna! www.skpinvest.
ee, info@skpinvest.ee. Tel: 55 155 
13, tel: 55 003 43.

Müüa lõhutud küttepuid koos 
veoga. Tel.509 3453

Müüa toidukartulit „Laura“ Nõunis.
Maret tel 5645 7495

20.11 kell 9-15 Kadrilaat Otepääl 
Maxima poe taga. T. 56618707

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

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

Ohtlike puude raie & kändude 
freesimine  56866157

Ostan metsa- ja pōllumaad. Küsi 
hinda. Telefon 5527322 

KU U LU T U S E D

AUS HIND TEIE KINNISTULE
TARTUMETSALT

5557 7007
janno@tartumets.ee

METSAKINNISTUD, 
POLLUD, 

KAITSEALL OLEVAD 
KINNISTUD

METSAKINNISTUD, 
POLLUD, 

VIIVI TIIRMAA

Nooremad ja vanemad Niidud

80

Et õnn oleks jääv, et vaim ei väsiks
ja nooruslik reipus veel kaua püsiks.

SÕIDUD
HAIGETELE ja
EAKATELE 
ERIALA ARSTIDE
JUURES KÄIMISEKS

Info telefonil: 5628 0399  OÜ Urmi

KOIDULA KIVIPÕLD 
30.03.1930 - 07.10.2022

MIHHAIL KÕRKJAS 
25.12.1932 - 09.10.2022

VALDEKO VIKS 
09.02.1941 - 08.10.2022

Head kudujad!

Valgamaa Rahvakunsti ja Käsitöö 
Keskselts koostöös käsitöökaup-
lusega Anni Butiik Otepääl ootab 

1. detsembriks meeste suuruses 
villaseid sokke Ukrainasse saatmi-
seks, et talve tulekul kodumaa kait-
sjatel jalad soojad oleksid. 

Kui on soovi saada lõnga sokkide 
kudumiseks, siis vōtke ühendust 
telefonil 56466720.

Teabepäev Otepää valla 
korteriühistute esindajatele

KORTERMAJADE ELANIKE JA KORTERIÜHISTUTE KRIISI-
VALMIDUS

22. november 2022 kell 17.00-19.00 Otepää vallamaja volikogu saalis

Uuringud näitavad, et kortermajade elanikud ei ole piisavalt valmistunud 
kriisiolukordadeks, olles samas kõige haavatavam inimeste grupp ula-
tuslike elektri-, kütte-, vee- ja sidekatkestuste korral. Korteriühistutel on 
oluline roll kriisivalmiduse parandamisel, mistõttu Päästeamet korraldab 
koos kohaliku omavalitsusega kriisiteemalise teabepäeva korteriühistute 
juhatustele ja haldusettevõtetele.

Teabepäeva teemad:
• Päästeameti soovitused kortermajade elanike ja korteriühistute krii-
sikindluse ja hädaolukorraks valmisoleku parandamiseks 
• Korterelamu kui varjumiskoht
• Valmisoleku tagamine ja koostöö kohaliku omavalitsusega

Osalemiseks palume registreerida hiljemalt 18. novembriks registree-
rimislingil https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctWw2me-
VUd7irAnEik8UjLOFAgJVllHkToMv-kgF7Y2OkJTA/viewform?-
vc=0&c=0&w=1&flr=0 

Lisainfo Merle Liba   5113761
 Osalejate vahel  loositakse välja kriisipakk.

Aja jälg Eesti vaibal 

Uuenenud vaibasaali tuur koos Reet Piiriga | Eesti 
Rahva Muuseum (erm.ee)

www.erm.ee/et/tuur-vaibasaalis-reet-piiriga?t=13:00&m=12.%20
November
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