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Maakondlikud autasud pälvisid 
Miia Pallase ja Evald Raidma 
Eesti Vabariigi 105. aastapäevale pühen-
datud volikogu esimehe ja vallavane-
ma vastuvõtul Otepää kultuurimajas 
pälvisid kaks Otepääl tegutsevat tublit 
inimest maakondlikud autasud. Valga-
maa Vapimärgi sai Pühajärve Põhikooli 
direktor Miia Pallase, Valgamaa Teene-
temärgi pälvis muusik ja Puka meesan-
sambli juht Evald Raidma.

Valgamaa Vapimärk on maakonna 
kõrgeim autasu, mis antakse elutöö 
eest neile, kes oma töö ja tegevusega 
on kaasa aidanud maakonna arengule. 
Autasu annab välja Valgamaa Omava-
litsuste Liit.

Valgamaa Vapimärgi laureaat Miia 
Pallase on Pühajärve Põhikooli direktor 
alates 2001. aastast. Ta on tegutsenud ka 
spordi alal, korvpallis. Miia Pallase on 
olnud ka pikaaegne Otepää Vallavoli-
kogu liige. Direktor Miiat teavad Val-
gamaal nähtavasti kõik. Miia Pallase 
on oma kooli eest seisnud kõik need 
aastad, mil ta direktorina on tegutsenud. 
Pühajärve Põhikool on saanud tänu 
talle kooli ümbruse korda, lisandunud 
on mänguväljakud ja jooksurajad, lap-
sevanemate abiga sai remonditud kee-
miaklass. Pühajärve Põhikooli lasteaed 
„Pipi“ on Otepää valla abiga saanud 
juurde uued, remonditud ruumid ning 

lapsi paistab kogu aeg juurde tulevat. 
Miia Pallase on suutnud koolis luua 

sõbraliku ja ühtehoidva kollektiivi ja 
hea atmosfääri, kuhu on oodatud nii 
õpetajad, lapsevanemad ja õpilased. 
Tema eestvedamisel korraldatakse igal 
aastal Otepää keskväljakul laste heate-
gevusjooksu liikumispuudega eakaaslas-
te heaks. Pühajärve Põhikool on Miia 
Pallase elutöö ja tema sihikindlus ja 
pühendumine on muljetavaldav.

Valgamaa Teenetemärk on mõeldud 
neile, kes oma töö ja tegevusega on 
panustanud Valgamaa arengusse või 
kes on silma paistnud märkimisväärse, 
maakonna jaoks olulise teo või saavu-
tusega. Valgamaa Teenetemärki annab 
välja Valgamaa Omavalitsuste Liit.

Valgamaa Teenetemärgi laureaat 
Evald Raidma on muusik, muusikaõpe-
taja ja ansambli FIX pikaajaline liige. Ta 
on muusikaga seotud mitmeti: õpetaja, 
kontsertmeistri ja salongimuusikuna 
ning lisaks valdab ta mitmeid instru-
mente. Evald mängib ansamblis FIX 
aastast 1972 ning on olnud paljude FIXi 
lugude arranžeerija ja põhiline solist. Ta 
on kirjutanud ise laule ja andnud välja 
oma albumi. Samuti on ta töötanud 
teatrites ning mitmetes ansamblites. 
Lisaks muusikaõpetaja tööle juhendab 
ta Puka meesansamblit, naisansamblit ja 

XII Euroopa Saunamaraton toimus 
esmakordselt kahepäevasena. Soojen-
dus oli 17. veebruaril Tõrvas, põhistardid 
Otepääl 18. veebruaril.

Rajale läks 154 võistkonda ligi 800 
võistlejaga, läbida tuli kokku kahe päeva 
peale 24 erinevat saunapunkti. Lisaks 
eestlastele oli saunamaratonil osalemas 
võistlejaid kaheteistkümnest riigist: 
Leedust, Lätist, Soomest, Jaapanist, 
USA-st, Inglismaalt, Katarist, Šveitsist, 
Itaaliast, Hollandist, Türgist, Saksamaalt 
ja Norrast.

Tõrva keskväljakul saadeti võistkon-
nad teele mõneminutiliste intervallide-
ga ning vallutamist ootas kuus erinäolist 
sauna üle terve Tõrva valla. Ajavõtmist 
ei olnud ning nii sai punkte läbida rahu-
likumas tempos ning osaleda ka erine-
vates lisaülesannetes, mida saunad olid 
välja mõelnud. Lisapunkte laupäevasele 
põhivõistlusele andsid jääaugu külastu-
sed, vahukommide grillimine, takistus-
rada, lõõgastavad kümblustünnid ja 
tervitusjoogid. 

Saunatajate vaieldamatuks lemmi-
kuks valiti Kukula talu saun, kus osale-
jaid ootas ees glamuurne punane vaip 
ning kohale oli kutsutud DJ. Õhtu lõpe-

Euroopa Saunamaratonil lustis ligi 800 saunatajat

tati Tõrva Veemõnulas, kus meeleolu 
hoidis üleval DJ Kimmo.

Otepää keskväljakul olid Euroopa 
Saunamaratoni põhistardid, kus võist- 
konnad startisid 20 kaupa 10-minutili-
se vahega. Tuli läbida 18 saunapunkti ja 
teha seda meeldejäävalt ning elegant-
selt, sest välja anti ka auhind parima 
kostüümi eest. Lisapunkte sai jääauku-
de ja kümblustünnide külastamise eest. 
Õhtut jäi lõpetama DJ Andi Raig.

„Rõõm on näha nii suurt hulka sau-
nasõprasid üle kahe koroona aasta taas 
talvepealinnas ning usume, et andsime 
suure panuse Eesti sauna kultuuri tut-
vustamisele meie kaugelt maalt sõp-
radele.“ ütles Otepää Saunamaratoni 
peakorraldaja, Otepää Vallavalitsuse 
spordinõunik Ago Arro.

Peaauhind, Lemmik Mees OÜ kümb-
lustünn, loositi välja kolmekümne 
kiirema võistkonna seast. Selle sai nais-
kond Paytowatch. Auhindu anti ka kõige 
kiirematele ning traditsiooniliselt valiti 
rahva lemmiksaun.

Kõiki tulemusi saab vaadata Otepää 
valla kodulehel www.otepaa.ee.

XII Euroopa Saunamaratoni Otepääl 
korraldasid Otepää vald, Tõrva vald, 

Otepää Kultuurikeskused, saunaomani-
kud koos oma meeskonnaga ning vaba-
tahtlikud. Saunamaratoni koostööpart-
neriteks ja toetajateks on Lemmik Mees 
OÜ, Vytautas, talveraadio Sky Plus, 
Tõrva Veemõnula, Kanal 2 - Repor-
ter, Aasta Auto - Škoda esindus Tartus, 
Tanker, Saunamaailm, 363 sport, Teh-
noturg-T http:// EstonianSaunas.com. 
Saunamaratonil hoidis silma peal raadio 
Ring FM.

XII Euroopa Saunamaratoni kor-
raldajad tänavad osalenud saunasid: 

naiskodukaitse militaarsaun Helmes, 
Lümatu talu puhkemaja, Mulgi Elamus-
keskus, Kukula talu, Tõrva Veemõnula, 
Rahamäe puhketalu, Frodo saun, Big 
Band saun, Lemmikmees saun, Esto-
nian Saunas / HUUM, Orava saun, 
Saunalahvka, Cantervilla loss, Saku Karl 
saun, Kirepi kilesaun, Kirepi haagissaun, 
Koeru saunad, Eco Oil, Kossumeeste 
saun, KUUR õlesaun, Arvo  Käre talu-
saun, Rukkimaja, Parempoolsete saun, 
Linnamäe sõprade saun.

Korraldajad tänavad ka kõiki vaba-

segakoori U-Tuur ning on tegev mitmes 
rahvamajas.

Aastapäeva kontserdil esinesid 
Otepää gümnaasiumi koorid ja Eveko 
koor. Koorilaulu vahepaladeks olid var-
juteatri etteasted, kus ette loeti lõikusid 
Anton Hansen Tammsaare teostest. 
Lummav pidupäeva kontsert kulminee-
rus riigihümni laulmisega.

Kõrged autasud andsid kätte Otepää 
vallavolikogu esimees Rein Pullerits ja 

vallavanem Jaanus Barkala. Pidupäeva 
kõne pidas vallavanem Jaanus Barkala, 
Otepää rahvast oli tulnud tervitama ka 
Valgamaa Omavalitsuste Liidu esimees 
Maido Ruusmann.

„Eestlased on alati soovinud olla vaba 
rahvas vabal maal. Paraku ei ole see soov 
alati täitunud. Me elame õnnelikul ajal 
ja oleme tunnistajaks, kui Eesti Vabariik 
saab 105-aastaseks. Meie riik ei sündi-
nud valutult ega veretult. Võime vaid 
ette kujutada, mis innustas tookord 
inimesi seisma oma riigi ja selle idee 
eest. Täpselt aasta tagasi algas Euroo-

pas sõda. Kas keegi oleks ette kujutanud, et 
selline sündmuste areng on tänapäeva maa-
ilmas võimalik? Ehk oleks tänasel pidupäeval 
paslik mõelda, kas me elame täna oma unis-
tuste Eesti Vabariigis? Kas see on see riik, 
mille vabaduse eest me oleme valmis võitlema 
ja vajadusel surema? Olles realistid, peame 
tõdema, et see riik on meile ainus. See on 
meie ainus vabaduse kants siin maamunal, 
mille iga meetri vabaduse eest peame me 
seisma ja vajadusel võitlema,“ ütles vallava-
nem Jaanus Barkala oma pidupäevakõnes.

Sündmuse korraldas Otepää Kultuurikes-
kused.

MONIKA OTROKOVA
Fotod: VALJU ALOEL

tahtlikke, abilisi ja meediaväljaandeid, kes 
üritust kajastasid.

Kohtumiseni järgmisel aastal!

Eriauhinnad:
Parim meeskostüüm: Ghost Busters - Tankeri 
õlu, termo-hüdromeeter
Parim naiskostüüm: Saunaliblikad - sauna-
komplekt Saunamaailmalt
Parim segavõistkonna kostüüm: Käsilased –
saunakomplekt Saunamaailmalt
Saunanautlejad: Tutti Fatti - V-Spa kinke-
kaardid
Kiirem naiskond ja auhinnad:
I koht Sauna Piigad –Tankeri õlu, ter-
mo-hüdromeeter, saunaviht, saunaõli
Kiirem meeskond ja auhinnad:
I koht Erik – Tankeri õlu, termo-hüdromee-
ter, saunaviht, saunaõli
Kiirem segavõistkond ja auhinnad:
I koht Maadlusklubi Tsirkus - Tankeri õlu, ter-
mo-hüdromeeter, saunaviht, saunaõli
Silmapaistvamad välisvõistkonnad: 
auhinnaks Saunamaailma saunakomplekt.
Vytautas I, Team Vihti, US Embassy, Jaapan
Rahva lemmiksaun oli Kirepi kilesaun.

MONIKA OTROKOVA
Foto: VALJU ALOEL

Loe 3. leheküljelt

Evald Raidma

Miia Pallase
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Eestlased on alati soovinud olla vaba rahvas vabal 
maal. Paraku ei ole see soov alati täitunud. 

Me elame õnnelikul ajal ja olime tunnistajaks, kui 
Eesti Vabariik sai 105-aastaseks. Meie esivanemad 
võtsid meie oma vaba riigi loomist täie tõsiduse 
ja kogu hingega. See nõudis tihti ülisuurt julgust, 
otsustavust ja meelekindlust. Meie riik ei sündinud 
valutult ega veretult. Toodud ohvreid mäletame 
ning austame täna ja igavesti. Võime vaid ette 
kujutada, mis innustas tookord inimesi seisma 
oma riigi ja selle idee eest. Kindlasti oli see tahe 
vabadusele ning unistus rahulikust ja õitsvast elust 
oma väikesel, kuid kaunil isamaal. 

Me ei mõtle pea üldse sellele, et 105 aastat taga-
si jätsid üle 5000 vapra eesti mehe ja naise oma elu 
selle eest, et Eesti oleks vaba. Eesti vabaduse eest 
seisjate esirinnas olid noored koolipoisid. Kahjuks 
paljud nendest langesid, kuid mälestus nendest on 
muutunud legendiks, mis ei sure. Vabaduse loo-
mulikkust tajub inimene alles läbi mittevabaduse.

Aasta tagasi algas Euroopas sõda. Kas keegi 
oleks ette kujutanud, et selline sündmuste areng 
on tänapäeva maailmas võimalik? Nagu näha, on 
ajalugu täis seaduspärasusi ja ka ootamatusi. Ehk 
oleks käesoleval ajal paslik mõelda, kas me elame 
täna oma unistuste Eesti Vabariigis? Kas see on 
see riik, mille vabaduse eest me oleme valmis võit-
lema ja vajadusel surema? Olles realistid, peame 
tõdema, et see riik on meile ainus. See on meie 
ainus vabaduse kants siin maamunal, mille iga 
meetri vabaduse eest peame me seisma ja vaja-
dusel võitlema. Alati on meil võimalus üheskoos 
oma Eestit paremaks muuta. 

Uus kujunenud olukord on tegelik reaalsus. Unis-
tus, et elame ajal, mil sõda ei ole – on pudenenud 
põrmuks. Praegune olukord näitab ilmekalt, kes on 
tõelised sõbrad, kellele saab loota ja kes on lihtsalt 

Otepää Vallavalitsuse istungil

13.02.2023

n	 Otsustati koormata isikliku kasutusõigusega Enefit 

Connect OÜ kasuks järgmised Otepää valla omandis 

olevate kinnistud: Otepää vallasiseses linnas asuvad 

Paju tänav kinnistu, Põlluvälja kinnistu, Kaasiku tänav 

kinnistu, Põllu tänav kinnistu ja Tehase tänav kinnistu.
n	 Anti Liisa Saluperele ehitusluba Märdi külas asuval 

Niidu kinnistul elamu püstitamiseks.
n	 Anti Terje Tedrele ehitusluba Keeni külas asuval 

Päikese kinnistul päikeseelektrijaama püstitamiseks.
n	 Anti OÜ-le HANSAMAA ehitusluba Pedajamäe 

külas asuval Kaseoru kinnistul elamu püstitamiseks.
n	 Määrati sotsiaalteenuse toetus 20-le inimesele.
n	 Keelduti sotsiaalteenuse toetuse määramisest ühele 

isikule.
n	 Määrati tervisetoetus kahele isikule kogusummas 

135 eurot.
n	 Määrati toetus raske majandusliku olukorra puhul 

ühele isikule summas 150 eurot.
n	 Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest kolm 

isikut.
n	 Otsustati muuta Otepää Vallavalitsuse 2022. aasta 

hankeplaani.
n	 Otsustati seada eratee avalikuks kasutamiseks 

määramise eesmärgil Pühajärve külas asuva Murumet-

sa tee (teeregistri nr 6360232) teealuse maa kasutami-

seks Otepää valla kasuks isiklik kasutusõigus Pühajärve 

külas asuvale Sõjatamme kinnistule (kinnistu registriosa 

nr 750740, katastritunnus 63601:002:1681, pindala 20,73 

ha, sihtotstarve sotsiaalmaa alaliik üldkasutatav maa) ca 

410 m pikkuse ja ca 4 m laiuse tee osas.

21.02.2023

n	 Seati eratee avalikuks kasutamiseks määramise ees-

märgil Otepää vallasiseses linnas asuva Vana surnuaed 

tee (teeregistri nr 6360533) teealuse maa kasutamiseks 

Otepää valla kasuks isiklik kasutusõigus Otepää vallasi-

seses linnas asuvale Kalmistu tee L1 kinnistule (kinnis-

tu registriosa nr 884240, katastritunnus 63602:001:0038, 

pindala 1967 m², sihtotstarve transpordimaa).
n	 Anti Imbi Kadajasele ja Raul Kadajasele projektee-

rimistingimused Otepää vallasiseses linnas Valga mnt 17 

kinnistul abihoone ehitusprojekti koostamiseks.
n	 Anti Rene Alterile projekteerimistingimused Kau-

rutootsi külas Mikusmäe kinnistul elamu ja abihoonete 

ehitusprojekti koostamiseks.
n	 Anti Jane Riikjärvele ehitusluba Vidrike külas 

asuval Tamme kinnistul puurkaevu rajamiseks.
n	 Anti TS Estate OÜ-le ehitusluba Pilkuse külas 

asuval Väike-Valge kinnistul abihoone rekonstrueerimi-

seks.
n	 Anti osaühingule Sanlind ehitusluba Tiidu külas 

asuval Kolmimäe tee 23 kinnistul päikeseelektrijaama 

püstitamiseks.
n	 Anti Otepää külas Vana-Otepää õppe-spordibaas 

kinnistul asuvale ehitisele (puurkaev) kasutusluba.
n	 Muudeti Otepää Vallavalitsuse 28. veebruari 2022. 

a korralduse nr 2-3/89 „Sotsiaaltoetuste piirmäärade 

kehtestamine“ punkte 1.6 ja 1.7 alljärgnevalt: „1.6 hool-

dajatoetus raske puudega isiku hooldamisel 36 eurot kuus; 

1.7 hooldajatoetus sügava puudega isiku hooldamisel 60 

eurot kuus;“.
n	 Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest kaks 

isikut.
n	 Anti OÜ-le Urmi (registrikood 12389931, asukoht 

Pühajärve tee 18-3, Otepää vallasisene linn, Otepää 

vald) taksoveo sõidukikaart sõiduki Mercedes-Benz Vito 

Tourer (riiklik registreerimismärk 855RNX) kasutamiseks 

taksoveol.

AMETLIK INFO

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.

Märtsikuu juubilaridel, kes ei soovi äramärkimist 
ajalehes, palume saata vastavasisuline teavitus 
e-posti aadressil: Kristina.Reigo@otepaa.ee või 
postiaadressil: Lipuväljak 13, Otepää 67405. 

jutupuhujad. Teise Maailmasõja eelõhtul, kui Nõu-
kogude Liit meid survestama asus, leidsime ennast 
maailmas üksi olevat. Praegu oleme NATO-s ning 
peaksime ennast justkui julgelt ja kindlalt tundma. 
Kas see ka tegelikkuses nii on – näitab tulevik.

Nõukogude okupatsioon ei suutnud meie va-
badusiha ning rahvust murda. Me jäime ellu. Väi-
kerahvale on vabadus alati ime. Ime, mis ei ole 
iseenesest mõistetav. 105-aastane Eesti Vabariik 
ei ole paratamatus, seda hoidsid meie eelkäijad 
üle põlvede oma meeltes ja südametes. Ainult nii 
sai kesta vabadus üle raske aja. 

Ja ma loodan, et ilma selliste okupatsiooniaega-
deta saab vabadus kasvada üle meie, meie laste ja 
lastelastelaste aja. Ükskord, kui neidki enam pole, 
siis on ikka Eesti riik ja rahvas.

Tähistagem oma riigi vabadust uhkustundega ning 
austagem ja armastagem oma riiki! 

Talverõõmud

Õues on imeline lumine talv ja lastel on kooliva-
heaeg. Võtame kõik endale aja ja naudime tal-
verõõme. 

Meie oma kodukandis, Talvepealinnas Otepääl, 
on selleks rohkesti võimalusi. Näiteks, mina osale-
sin suurepärase korraldusega tõukekelgumaratonil 
Pühajärvel. Tõukekelgutamine on meie rahva hul-
gas saanud väga populaarseks. Pühajärve jäärajal 
käivad meie oma valla rahvas, koolilapsed klasside 
viisi, õpetajad ja rohkesti külalisi. 

Ilusat lumist talve ja värskes õhus tegutsemist 
kõigile!

JAANUS BARKALA
Vallavanem

Otepää vallavalitsuse töötajad
külastasid Tõrva valda

16. veebruaril külastasid Otepää valla-
valitsuse töötajad koos vallavolikogu 
esimehe Rein Pulleritsu ja vallavanema 
Jaanus Barkalaga Tõrva valda. Kohtuti 
Tõrva vallavolikogu esimehe Enn Mih-
hailoviga ja Tõrva vallavanema Maido 
Ruusmanniga.

Ühises lõunasöögilauas kohvikus Tilk 
Tõrva tutvuti omavahel lähemalt.

Seejärel käidi uudistamas Pokardi mõi-
sas äsjavalminud The MANOR Sports 
& Spad. Tõrva kolleegid näitasid Tõrva 
kesklinna, vaadati peagi avatavat itaa-

liapärast toidukohta. Pikemat juttu 
tehti Tõrva volikogu saalis. Hiljem 
külastati kuulsat Tõrva Veemõnulat.

Otepää vallavanem Jaanus Bar-
kala sõnas, et naabritel on alati hea 
külas käia. „Oli väga meeldiv Tõrva 
kolleegidega tutvuda ja teha väike 
ringkäik vallas. Meil on palju ühist. 
Ootame oma kolleege vastukülas-
käigule!“ lisas Jaanus Barkala.

MONIKA OTROKOVA
Foto: MARIANNE SOKK

24. veebruaril asetati Otepää Vabadussamba jala-
mile Eesti Vabariigi 105. aastapäeva auks pärjad.

Otepää valla poolt asetasid pärja vallavanem Jaa-
nus Barkala ja volikogu aseesimees Aivar Nigol.

Kohal olid ja Vabadussõjas langenutele austust 
avaldasid Otepää kaitseliidu ja naiskodukaitse esin-
dus, volikogu liikmed, vallakodanikud ja jõustruk-
tuuride esindus.

Vabadussamba juures oli väljas Kaitseliidu Valga-
maa Maleva Otepää Malevkonna lipuvalve.

Pärgade asetamisele eelnes Otepää kirikus pi-
dupäevale pühendatud jumalateenistus, kus tee-
nis EELK Otepää Maarja koguduse vaimulik Marko 
Tiirmaa.

MONIKA OTROKOVA
Foto: VALDUR SEPP

Otepääl asetati pärjad 
Vabadussamba jalamile

Vasakult: volikogu aseesimees Aivar 
Nigol ja vallavanem Jaanus Barkala

Otepää valla sõprusomavalitsus 
Ukrainas, Palanka, saatis selle aasta 
alguses abipalve saata piirkonda 
generaatoreid. Otepää Vallavoliko-
gu võttis jaanuaris vastu ühehääl-
selt otsuse saata sõpruspiirkonda 
kolm generaatorit.

Lisaks generaatoritele saadeti 
teele meditsiinilisi tarvikud, mida 
saab kasutada erakorralises olu-
korras ja Sangaste Linnase poolt 
annetatud Heleni kiirkaerahelbed. 
Generaatorid lähevad lasteasutus-
tesse ja kiirabijaamadele.

„Kolm generaatorit pole ehk 
väga palju, aga sellise väikese 

Otepää saatis sõpruspiirkonnale 
Ukrainas kolm generaatorit

omavalitsuse jaoks, nagu Otepää, 
on see oluline panus. Kui saame 
kasvõi natukenegi leevendada seal-
set olukorda, on meil selle üle väga 
hea meel,“ ütles Otepää Vallavoli-
kogu esimees Rein Pullerits.

Kui sõda Ukrainas algas, pak-
kus Otepää vald Palanka omava-
litsusele võimaluse sõjapõgenikke 
vastu võtta. Palankasse saadeti ka 
humanitaarabi. Sõpruspiirkonnast 
tuli Eestisse 30 ukrainlast, neist 9 
tuli Otepääle elama. Praeguseks on 
kõik kodumaale tagasi pöördunud. 

Tekst ja foto: MONIKA OTROKOVA
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Nõuni külas asuva Uue-Tüki kinnistu detailplaneeringu 
osaline kehtetuks tunnistamine

Otepää Vallavolikogu tunnistas 09.02.2022. a otsusega nr 1-3/5 
kehtetuks Nõuni külas asuva Uue-Tüki kinnistu detailplaneeringu 
Uue-Tüki katastriüksuse osas. 

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

DETAILPLANEERINGUD

Otepää valla territooriumil on Riigikogu 
valimisteks moodustatud 3 valimisjaos-
konda:

1.Otepää kultuurimaja, Virulombi tn 2, 
Otepää linn, Otepää vald, Valga maakond.
Jaoskonnas saavad hääletada ka teise 
valimisringkonda kuuluvad valijad.
27. veebruar - 4. märts 2023 kell 12.00 
– 20.00
5. märts 2023 kell 09.00 – 20.00

Valimiskasti kojutellimine: tel.  5888 
7354.

2.Sangaste kultuurimaja, Valga mnt 
7, Sangaste alevik, Otepää vald, Valga 
maakond.
3. märts - 4. märts 2023 kell 12.00 – 20.00
5. märts 2023 kell 09.00 – 20.00

Valimiskasti kojutellimine: tel. 5888 
7355.
3.Puka kultuurimaja, Kesk tn 47, Puka 
alevik, Otepää vald, Valga maakond
3. märts - 4. märts 2023 kell 12.00 – 20.00
5. märts 2023 kell 09.00 – 20.00

Valimiskasti kojutellimine: tel. 5888 
7356

OTEPÄÄ VALLA VALIMISJAOSKONNAD
Mälestati Sangaste rukkikrahvi 

16. veebruaril oli 178. sünniaasta-
päev tuntud Sangaste rukkikrahvil 
Friedrich Georg Magnus Bergil. 
Suurmeest mälestati Sangaste kal-
mistul.

Traditsioonilisel mälestusüritusel 
olid kohal Otepää valla, Valga muu-
seumi, Eesti Rukki Seltsi ja Sangaste 
koguduse esindajad. Mälestuspalve 
luges EELK Püha Martini Rannu ko-
guduse diakon Rober Bunder. 

Kohal olid ka "noor krahvinna" An-
nabella, Valga muuseumi juhataja 
Neeme Punder, Otepää Vallavalitsu-
se liige Elmo Saul, Eesti Rukki Seltsi 
juhataja Vahur Kukk ja Sangaste kal-
mistuvaht ja koduloo uurija Anneli 
Puksov.

Otepää Vallavalitsuse liige Elmo 
Saul märkis, et Eesti Rukki Selts ja 

Vahur Kukk on teinud suure ja tänu-
väärse töö krahv Bergi ja tema saa-
vutuste esile toomisel. „Krahv Bergi 
tegude hea mõju ulatub ka järgmiste 
põlvedeni – meieni. 

Berg on Sangaste juveel ja vääri-
kuse sümbol, mis ühendab nüüd ka 
Otepää valla inimesi. Tema eeskujul 
on Otepää vallas tähtsal kohal inno-
vatiivsus, töökus, innukus, aga ka 
naer ja nali,“ lisas Elmo Saul.

Krahv Berg (16. veebruar 1845 Tartu 
– 22. märts 1938 Sangaste) oli Liivi-
maa suurpõllumees, sordi- ja tõu- 
aretaja, leidur, krahv (1856), Sangas-
te mõisnik, Sangaste lossi ehitaja.

MONIKA OTROKOVA
Foto: VAHUR KUKK

KODUS HÄÄLETAMINE 

toimub valimisnädala reedest püha-
päevani 
03.-05.03.2023 kell 9.00-20.00.

Taotlust selleks saab esitada jaoskonna-
komisjoni telefonil.

- reedel ja laupäeval kell 12-20,
- pühapäeval kell 9-14.

21. veebruaril toimus Tallinnas Swissotelis Jaapani saatkonna vastuvõtt, 
mis oli pühendatud Jaapani keisri Naruhito 63. sünnipäevale.

Naruhito on Jaapani 126. keiser ja tänapäeval maailmas ainus keiser. 
Jaapani monarhia on maailma vanim monarhia.

Otepää ja Jaapani saatkonna suhted ulatuvad 2015. aastasse, mil 
Otepääd külastas Jaapani suursaatkonna kultuuriatašee Takashi Ato. 
Sama aasta märtsis külastasid Otepää Gümnaasiumi ja Pühajärve Põ-
hikooli õpilased Jaapani suursaadiku residentsi Tallinnas, kus toimus 
Hina-matsuri`t ehk Hina-nukkude festival, millega tutvustati Jaapani kul-
tuuri kooliõpilastele.

Vastuvõtul osalejaid tervitas Jaapani suursaadik Matsumura Yukihiko, 
tervituskõne pidas nii eestlastele kui ka jaapanlastele tuntud endine sumo-
maadleja Baruto. Oma toodangut tutvustasid mitmed Jaapani ettevõtted.

„Meil on alati hea meel Otepääl külalisi vastu võtta ning tutvustada meie 
kultuuri ja vaatamisväärsusi. Oleme tänulikud Jaapani saatkonnale kutse 
eest, ootame Otepääle talve nautima!“ ütles vallavanem Jaanus Barkala.

Vastuvõtul viibisid vallavanem Jaanus Barkala ja kommunikatsioonijuht 
Monika Otrokova.

Tekst ja foto: MONIKA OTROKOVA

     Vasakult: Jaapani suursaadik Matsumura Yukihiko 
     ja vallavanem Jaanus Barkala

Otepää valla esindus külastas Jaapani saatkonda

E- ja eelhääletamine 27.02–4.03
Valimispäev 5. märts

E- ja eelhääletamine E- ja eelhääletamine 
Valimispäev 

Maido Ruusmann 892
Tõrva vallavanem 

Valgamaa Omavalitsuste Liidu juht

Oma on kindlam 
kui võõras, vali 
omakandimees!

Otepää värbamispäev 

16. märtsil   kell 12.00-14.00
Ugandi Resto       

Otepää, Lipuväljak 26 (II korrus) 

Värbamispäeval on võimalus Otepää piirkonna tööandjatel tööotsijatega 
silmast silma kohtuda, tutvustada ettevõtet ning värvata töötajaid vaba-
dele töökohtadele.

Lisaks jagame teavet karjäärinõustamise teenuse kohta ja aitame leida 
vajalikku tööalast infot. 
Lisainfo: tel 766 6258, www.tootukassa.ee
Hea tööandja, palun anna osalemissoovist teada hiljemalt 10. märtsiks 
e-posti aadressile pille.mumm@tootukassa.ee
Ootame rohket osavõttu tööandjate ja tööotsijate poolt!

Teade! 
Seoses Sangaste postipunkti sulgemisega muu-
tuvad alates 1. märtsist rahva soovil Sangaste ja 
Keeni raamatukogude lahtiolekuajad.

 Sangaste raamatukogu on avatud
E 10-16  K 10-18
 Keeni raamatukogu on avatud
T 10-16  N 10-18
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KULTUURIKALENDER

Otepää Kultuurimaja
Lisainfo  Merle Soonberg  +372 566 26 481

02.01.-31.03.2023 Otepää Kultuurikeskused kuulutab välja konkursi: OTEPÄÄ 
VALLA RIIMKROONIKA 2023. Luuletused saata e-postile: merle.soonberg@
otepaa.ee hiljemalt 31. märtsiks 2023. Ära unusta oma töö juurde lisada 
enda nime, vanust ning kontaktandmeid.

26.01.-03.04.2023 Otepää kultuurimajas on avatud Ago Kivi tööde näitus, mille 
on koostanud Jüri Roots. Näitust saab külastada tööpäevadel 09.00-14.00 
või kokkuleppelisel ajal. Lisainfo: Merle 5662 6481

  4. märtsil kell 10.00 Küpsekala Otepää tuur. Otepää Kultuurimaja pargis toimub 
kalaroogade valmistamise võistlus Eesti BBQ tippmeeskondade osavõtul. 
Võistlustööde serveerimine kell 12.00.

  4. märtsil kell 20.00 Küpsekala tantsupidu. Küpsekala võistluse meeskondade 
autasustamine ning tantsupidu Otepää Kultuurimajas. Tantsukingadele anna-
vad hoogu videodiskor Indrek Siren ja ansambel Boogie Company. Avatud 
ka meeliergutav ööbaar! Pilet 10 eurot. Naistele sissepääs kuni 21.30 tasuta!

 
12. märtsil kell 11.00 Ehete valmistamise TÖÖTUBA taaskasutatavatest mater-

jalidest. Eve Mahhov juhendamisel valmivad imelised ehted. Võta kodust 
kaasa kõikvõimalikke niisama seisvaid siidiribasid, pärleid, õmblustarvikuid, 
niite, nööpe, nöörijuppe ja muud. Osalustasu 10 eurot. Vajalik eelnev re-
gistreerimine merle.soonberg@otepaa.ee.

29. märtsil kell 19.00 Kuressaare Teatri etendus „TÕLL“. Näidendis me Tõllu en-
nast ei näe,aga näeme, kuidas Tõll sünnib. Kuidas sünnivad muinasjutud ja 
legendid. Kuidas luuakse unistusi, mis lisavad inimese elule lootust ja värvi. 
Autor Andrus Kivirähk, Lavastaja Aare Toikka (VAT Teater). Mängivad Piret 
Rauk ja Loviise Kapper. Piletid müügil Piletimaailm.com ja Otepää kultuuri-
majas. Piletiinfo: 17€ - täispilet, 14€ - Pensionär, õpilane, õpetaja, üliõpilane, 
12€ - Grupp alates 10 piletit korraga ostes, 8€ - perekaardi ettenäitamisel, 0€

 

Sangaste Kultuurimaja
Lisainfo  Marina Pulver  +372 530 08 226

  7. märtsil kell 18.30 - Suure siidilille õpituba. Juhendaja Tiina Lall. Kõik va-
jaminevad materjalid ja vahendid juhendajalt. Osalustasu 7 EUR. Info ja 
registreerimine: Tiina 5561 5300 

  8. märtsil kell 18.00-20.00 Iluaianduse loeng. Loengud viib läbi koolitaja Kristiina 
Kikkas. Hind 7 eurot / kord. Kursus sisaldab värvilisi köidetud koolitus- ning 
pildimaterjale ja põhipunkte koolitusel toimunust. 

Teema:
     * Kiviktaimla rajamine. Kuidas juba olemasolevat kiviktaimlat ohjata?
     * Vabakujulised ja pügatud okas- ja lehtpuuhekid
     * Kuidas hekki kasutamata tekitada privaatsus?
     * Mida varjata, mida mitte?       Vajalik etteregistreerimine: Marina 53008226

11. märtsil kell 20.00 Naistepäeva Tantsuõhtu. Esineb ansambel Super Stereo. 
Avatud on kohvik. Pilet 10 EUR. Lisainfo ja laudade broneerimine: Marina 
53008226 

12. märts kell 12.00. Vahvlilillede töötuba Marika Sootsi eestvedamisel. Kaasa 
on vajalik võtta teravad käärid. Töötoa hind 7EUR.  Vajalik etteregistreeri-
mine: Marina 53008226

19. märtsil kell 12.00-16.00. Improtund Rauno Kaibiaineniga. Eesmärk on pakkuda 
võimalust tutvuda improvisatsioonilise teatriga. Koolitus baseerub harjutus-
tel/mängudel, mille käigus treenime meeskonnatööd, tähelepanu, fantaasiat, 
esinemise julgust, kohalolu, spontaansust jne. Koolitus on TASUTA!

Puka kultuurimaja
Lisainfo  Katrin Uffert  +372 555 33 564

Puka Kultuurimajas avatud RUUDU RAHUMARU PASTELLIJOONISTE NÄITUS 
"PARADIISILILLE LAUL". Ruudu Rahumaru (pseudonüüm, kodanikunimi 
Sandra Lepik) on Elvast pärit eesti kunstnik, fotograaf, maagilis-poeetilise 
realismi peegeldaja. Ruudu loomingu põhiliseks eesmärgiks on inimese 
ja ürglooduse hingemaastike ühendamine.  Näitust saab vaatama tulla 
eelnevalt kokku leppides tel: 555 33 564 Katrin

  7. märtsil kell 19.00 sketšide õhtu “Killukesi elust enesest”. Esinevad Tõrva 
Tilgad ja Ants Säks. Meeleolukal etendusel esitatakse peamiselt sketše 
elust enesest. Kasutatakse materjale, mis on juba varem kirja pandud kui 
ka reaalsest elust võetut. Pileti hind 5 eurot. Lisainfo: Katrin 5553 3564

Iluaianduse loengud Puka Kultuurimajas. Loengud viib läbi koolitaja Kristiina 
Kikkas. Algusaeg kõikidel kordadel 18.00 - 20.00. Hind 7 eurot / kord. Kursus 
sisaldab värvilisi köidetud koolitus- ning pildimaterjale ja põhipunkte koo-
litusel toimunust. 

Teemad:  10.03.2023
      * Kõrreliste kasutamine aiakujunduses          
      * Lilleniidu rajamine koduaeda

Puka Kultuurimaja pargis avatud uisuväljak. Uisuväljak on õhtuti valgustatud ning 
olemas on ka abiraamid väikestele lastele. Kui soovid minna uisuväljakule 
lustima, anna sellest märku: Katrin 555 33 564

Nõuni Kultuurimaja
Lisainfo  Marika Viks  +372 534 65 648

19. märtsil kell 16.00 LendTeatri etendus “Avameelselt abielust”. Erki Aule poolt 
üllitatud tekst on valminud Eesti abielupaaride intervjuude põhjal. Lavastaja 
Jaanus Nuutre. Laval Irina Radionova, Airé Pajur, Karl Bussov, Margus Möll. 
Pileti hind 5 EUR. Pileteid saab osta fienta.com või Nõuni Kultuurimajast.

15. aprillil kell 12.00 

Otepää valla “Tähtede lava 
2023” eelvoor 

Puka Kultuurimajas

Laulja saab osaleda piirkondlikul 
lauluvõistlusel kas elukoha, kooli, 
muusikakooli või huvikooli asukoha 
põhiselt. 

Valgamaa “Tähtede lava 2023” 
maakondlik voor toimub 6. mail 
Tõrva Kirik-Kammersaalis. 

Lisainfo ja registreerimine:
Katrin Uffert, 5553 3564 
või katrin.uffert@otepaa.ee.

Alates veebruarist on 
Otepää Kultuurikeskus-
tes tööl loomejuht Kaisa 
Areng.

Kaisa on lõpetanud 
Otepää Gümnaasiu-
mi 2007. aastal. Ta on 
lõpetanud Tartu Kutse-
hariduskeskuses kelne-
ri eriala ning hetkel on 
pooleli õpingud TÜ Viljandi Kultuuriakadeemias 
lavastuskorralduse erialal. Kaisa Areng on vara-
semalt töötanud teenindusvaldkonnas nii Eestis 
kui ka välismaal. Viimased 8 aastat on ta olnud 
teatris „Vanemuine“ inspitsient ehk etenduse 
juht ja lavastaja abi.

„Olen Otepääl kasvanud ja elan siin ka praegu. 
Otepää on just see paik, kus tahan oma kanda 
kinnitada ja lapsi kasvatada – see on ka põhju-
seks, miks ma teatrist ära tulin ja nüüd kodu-
linnas loomejuhi kohale kandideerisin,“ sõnas 
Kaisa Areng.

Loomejuhi ülesandeks on kultuurisündmuste 
planeerimine, juhtimine ja lavastamine lähtuvalt 
kohalikust kultuuriruumist ja traditsioonidest.

Kontaktandmed:
Kaisa Areng
E-post: Kaisa.Areng@otepaa.ee, tel. 5345 2911

Otepää Kultuurikeskuste 
uus loomejuht on 
Kaisa Areng

Otepää Kultuurikeskustes 
loodi eelmisel aastal uus 
ametikoht – kultuurikes-
kuste administraator. Uue 
töötaja leidmiseks kor-
raldati konkurss. Admi-
nistraatoriks valiti Margit 
Illingworth, enamusele 
rohkem tuntud artistini-
mega Margit Tali.

Margit on tuntud kui laulja. Lisaks lauljateele 
koos oma bändiga on ta Otepääl lastele pidanud 
Margit Tali Laulustuudiot. Varasemalt on Margit 
töötanud Kammeri Koolis muusikaõpetajana, ta 
on ka Otepää Talveöölaulupeo üks korraldajatest 
ning on töötanud raadios Ring FM saatejuhina.

Margit on lõpetanud Otepää Muusikakooli ja 
Elva Täiskasvanute Gümnaasiumi. Praegu õpib 
ta TÜ Viljandi Kultuuriakadeemias koolimuusikat.

„Otepää on ja jääb minu koduks, isegi, kui ma 
elan kusagil mujal, seetõttu soovisingi tagasi 
juurte juurde tulla ja panustada kodukoha kul-
tuuriellu,“ ütles Margit Illingworth.

Administraatori tööülesanneteks on lisaks kul-
tuurisündmuste korraldamisel kaasalöömisele 
kultuuriinfo kogumine ja jagamine erinevates 
kanalites ja võrgustikes ning reklaamplakatite 
kujundamine.

Kontaktandmed:
Margit Illingworth
E-post: Margit.Tali@otepaa.ee, tel. 5818 1718

Otepää Kultuurikeskuste 
administraatoriks sai 
Margit Illingworth

Kevadised Otepää Maitsed alustavad aprillis! 

13.-23. aprill toimub Otepää piirkonna toitlustusasutustes menukas Otepää Maitsete 
nädal. Otepää restoranid pakuvad oma külalistele piirkonna eripäraseid roogi.
Tule kogu pere või sõpradega toiduelamusi nautima!
Jälgi infot Otepää valla sotsiaalmeedias ja kodulehel ning vallalehes Otepää Teataja!
Projekti toetavad:
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49. Tartu Maratoni võitis Henri Roos

Möödunud kuu algul Kääriku Spordikeskuses 
kahel nädalavahetusel saalijalgpalli mängimas 
noored pallivõlurid!

Lisaks suvisele Otepää Cupile, mis toimub juuli 
lõpus Tehvandi staadioni suurepärastes tingimus-
tes korraldasime nüüdseks juba teist korda Kää-
riku Pallimängude Hallis talvise turniiri – Otepää 
Futsal Cup.

Veebruari kahel esimesel nädalavahetusel võõ-
rustasime jalgpalliklubisid Elvast, Tartust, Võrust, 
Valgast, Puhjast ja Tarvastust. Laste jalgpalliturniir 
toimus neljal päeval, kus jaotati lapsed vanusklas-
side järgi võistlusgruppideks 2012. a – 2017. a sün-
dinute seas. Käärikul käisid võistlemas järgmised 
klubid: FC Elva, FC Tarvastu, Spordiklubi BARCA, 
FA Tartu Kalev, Jalgpallikool Santos Tartu, Võru 
FC Helios, FC Helios, FC Warrior Valga ja Tartu 
Jalgpallikool Tammeka.

Võistlustest võttis osa kokku 10 klubi, 35 võist- 
konda ja ca 350 noorsportlast tuues Käärikut kü-
lastama ligi 500 inimest.

2012, 2013, 2014, 2015 vanuses premeeriti esi-
kolmikusse tulnud mängijaid ja nooremate seas 
tunnustati kõiki osalejaid. 

Täname kõiki abilisi, kaasalööjaid. Suur aitäh 
toetajatele Kääriku Spordikeskus, Otepää Vald, 
Ugandi Resto ning kummardus tublide noorte 
spordihuviliste ees. 

Tulemusi saab järgi vaadata: 
https://turniir.ee/otepaafutsalcup23/fixtures

Hoolimata keerulistest ilmaoludest 
sõideti legendaarne Tartu Maraton 
klassikalisel Otepää-Elva 63 km pik-
kusel trassil. Meeste konkurentsis läks 
võit Henri Roosile (pildil), naistest oli 
kiireim Justyna Kowalczyk-Tekieli 
Poolast.

Henri Roosi aeg oli  3:14.53,8). Talle 
järgnesid Andres Juursalu (+01.13,1) 
ja Taavi Kaiv (+01.52,8).

„Tänane võistlus taandus kindlas-
ti sellele, et kes suudab sõidu jooksul 
kõige rohkem energiat sisse süüa-juua, 
et vältida krampe ja et lõpus oleks veel 
viimasel 15 km jõudu tempot juurde 
panna,“ rääkis Roos. Tema sõnul 
tekkis vahe teistega sisse umbes 10 km 
enne lõppu. „Kui vahe suurenes, siis 
oli selge. Lihtne see kindlasti polnud, 
aga tiimil õnnestus täna suusk hästi,“ 

nentis ta.
Naistest võitis esimest korda Tartu 

Maratoni Justyna Kowalczyk-Tekieli 
(aeg 3:22.00,1). Talle järgnesid Merilin 
Jürisaar (+00.33,1) ja Noora Kivikko 
(FIN) (+06.14,9).

„Kuigi sõit oli väga raske, siis suusad 
olid nendes oludes head. Kokkuvõt-
tes olen sõiduga väga rahul ja muidugi 
õnnelik, et võitsin,“ võttis kiireim 
naine Kowalczyk-Tekieli maratoni 
kokku.

Kokku oli registreerunud põhisõitu-
dele 3477 suusatajat, neist 2573 kõige 
pikemale 63 km distantsile ning 904 
poolpikale ehk 31 km rajale. Tule-
musi näeb www.championchip.ee/
results/2350.

Lasteüritustel oli Tähtvere spordi-
pargis kohal 515 väikest suusatajat.

Tartu Maratoni Klassiku hooaeg 
läheb edasi 14. mail, kui joostakse 41. 
Tartu Maastikumaraton.

LIISA-LOTTA VEIKEN
Turundus ja kommunikatsioon

MTÜ Klubi Tartu Maraton
Foto: ADAM ILLINGWORTH

Saalijalgpall tõi Kääri-
kule huvilisi Lõuna-Eesti 
eri paigust 

Talvepealinnale kohaselt peeti taaskord maha kor-
ralik vastlapäeva trall 21. veebruaril.

Vastlapäev toimus teist aastat järjest Neljaka-
semäel, Otepää valla ja Otepää Spordi eestveda-
misel. Kuna sündmus leidis eelmisel aastal väga 
sooja vastuvõtu, siis sellel aastal oli rahvast mäele 
kogunenud juba rohkem.

Vastlapäeva traditsioonidest ja kirikliku püha 
olulisusest vanarahva seas kõneles EELK Sangaste 
Püha Andrease koguduse õpetaja Tanel Meiel. 

Seejärel võeti mõõtu liumäel, kus pikima liu 
auhinna esikolmik anti välja nii laste kui ka täis-
kasvanute arvestuses.

Taaskord oli kelgumäe jalamil ka koha sisse võt-
nud Ene Prants oma traditsioonilise vastlapäeva 
kondivurri töötoaga. Kõik said kätt proovida nii 
vurri valmistamisel, kui ka kõige olulisema juures, 
ehk vurri käima tõmbamisel. Hea on näha, et vanu 
traditsioone ikka au sees hoitakse!

Kõigile kohaletulnutele oli kaetud ka vastlapäeva 
pidulaud, kust ei puudunud hernesupp ega ka 
korralik vahukoorene vastlakukkel.

Otepää vald ja Otepää Sport tänavad kõiki kes 
sündmuse edukale toimumisele kaasa aitasid.

AGO ARRO
Otepää Vallavalitsuse

spordinõunik

Otepää vastlapäeval 
lustiti Neljakasemäel

2015. aastal sündinute turniiri 
FC Otepää I koht

Tänavakivi ja äärekivi 
paigaldus. 

Septikute paigaldus, drenaaži 
ja kanalisatsiooni paigaldus. 

Tel 55 649 350     Email: info@rohelineheakord.ee

03.03.2023
Puka raamatukogus kell 16.00

Puka raamatukogu lugejatel külas 
kirjanik ja semiootik Valdur Mikita

Tee/kohvilaud
Osavõtt etteregistreerimisel, üritus tasuta
Lisainfo: Puka raamatukoguhoidja  Ene Markov  
766 9417
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Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee

 2. vahetuse meeskond 
avaldab sügavat kaastunnet 

Ain Võsu'le 

ISA 

kaotuse puhul.

3. vahetuse meeskond 
avaldab kaastunnet 

Viljar Leis'ile 

ISA 

kaotuse puhul.

Tunneme kaasa Taimile lastega 
abikaasa ja isa

VEIKO SIKKU

surma puhul

Ääre 6 elanikud

3. vahetuse meeskond 
avaldab sügavat kaastunnet 

Ain Võsu'le 

ISA 

kaotuse puhul.

Südamlik kaastunne omastele 

HELJU LUHASTE 

kaotuse puhul. 

Mälestavad sõbranna Valli 
perega

Südamlik kaastunne 
Ain Võsule kalli

ISA

kaotuse puhul.

Mairo, Evrika, Helina, Sulev

Täna hellalt kallistada Sind ei saa.
Saame Su kalmule viia küünlatule

mälestades armast õekest

SALE-HELGE ORG`u

80. sünniaastapäeval ja esimesel 
surma-aastapäeval.

Heli ja Veera peredega ning 
vend Arvo perega

OHTLIKE PUUDE RAIE/HOOL-
DUS/ÄRAVEDU/KÄNDUDE FREE-
SIMINE KUTSETUNNISTUSE JA 
TEGEVUSKINDLUSTUSEGA AR-
BORISTILT. TÖÖ KIIRE JA KORRA-
LIK! UURI TASUTA PAKKUMIST: 
56667776. INFO@VIKATIMEES.EU

Ostan metsa- ja põllumaad. Küsi 
hinda. Telefon 5527322

KALA-AUTO IGAL NELJAPÄEVAL 
OTEPÄÄ TURUL 17.30-18.15,
t-5297033

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

Elektritööd    520 50 16

Autode kokkuost     5533060

Müüa lõhutud küttepuid koos veo-
ga (kuivad, märjad).Tel. 509 3453

KU U LU T U S E D
Ehitus-, remont- ja renoveeri-
mistööd. Sisetööd/välitööd, abi-
hooned/kuurid/saunad/lehtlad. 
Saunad/dušširuumid. san.tehni-
lised- ja elektritööd. Teostame nii 
väiksemaid töid, kui ka terviklahen-
dusi. Tel. 56021706

Soovin osta ahjuküttega korte-
rit Otepääle või kuni 6km linnast 
väljas. Tel: 56572826 xkasparx@
hotmail.com

 TIIU KUKK

Soovime Sulle juubeli puhul 
sära silmadesse 

ja palju elurõõmu 
edasiseks eluks.

Kalev ja Liilia
Vahe-Lohult

Head sõbrad!

Otepää Evangeelse Vabakoguduse Palve-
ränduri kirik ootab kõiki neljapäeviti kella 
15-17 lõunale! 

Pakutakse TASUTA sooja suppi. Suppi 
on võimalik ka oma anumaga (kaanega 
purk vmt) ka kaasa võtta oma naabrile/
tuttavale/supisoovijale, kes ise supi järgi 
minna ei saa. Oodatud on ka lastega pe-
red, lapsed saavad pärast supisöömist 
mängunurgas lustida.

Supi kõrvale pakutakse leiba ning teed 
ja kohvi, suppi jagab lahke pererahvas ja 
laua taga saab ka juttu ajada.

Otepää Palveränduri kirik asub Otepääl, 
Pärna tn 15.

Uksed on avatud, kõik on lahkesti ooda-
tud!

Lisainfo: Rita Paju 508 4746

Rebase talu puukool

pakub:

* kevadine viljapuude lõikus
* taimede ettetellimine

Info: Ahti Tiirmaa, tel 5286605
www.rebasetalu.net

Techne Töökoda OÜ
pakub tööd:

Müüjale
ehitusmaterjalide kaupluses.

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel.
Töötasu: kokkuleppel.
Töötamise asukoht:  Otepää, Metalli tee 1
Kontakt: 5098625 Toomas Mõts,
toomas@techne.ee

OÜ URMI
TAKSO

Info tel. 56280399

SÕIDUD
HAIGETELE ja
EAKATELE 
ERIALA ARSTIDE
JUURES KÄIMISEKS

Info telefonil: 5628 0399  OÜ Urmi
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Tagasivaade kohaliku lasteaianduse ajalukku

100  AASTAT  LASTEAIANDUST  OTEPÄÄL

1940. aasta 17. mai Otepää Teatajas 
kirjutati, et käesoleval kuul pühitse-
takse lasteaedade asutamise idee 100 a 
juubelit Eestis. 1. augustil 1840. a avas 
Elisabeth von Uexküll Väike Hoiuasu-
tuse Tallinnas. 

Otepääl korraldab sel puhul kohalik 
Lastekaitse ühing kui lasteaia pidaja 
aktuse, kus kõneleb pr Ainelo Tartust 
teemal „Milleks vajame lasteaedu” ja 
Lastekaitse ühingu esinaine pr Niklus 
teemal „Ema ja laps”. Peale selle on 
kavas veel ettekandeid lasteaia lastelt. 
Aktus algab kell 2 päeval. Pääs on 
kõigile vaba ja tasuta. Artiklis oli kirja, 
et Otepääl kutsuti lasteaed ellu kohali-
ku Hariduse seltsi juurde 1923. a. Idee 
algataja oli Hariduse seltsi esimees 
härra Walter Jalwiste.

Kokkuvõtlikult kirjutatakse artik-
lis lasteaianduse käekäigust Otepääl, 
et kuni 1938. a töötas lasteaed Hari-
duse seltsi juures, saades toetust Tartu 
maavalitsuselt. Alates 1938. a peab 
lasteaeda Otepää Lastekaitse ühing. 
Viimastel aastatel on lapsi lasteaias 
olnud suvekuudel 60 ja talvekuudel 30 
ümber.

Eesti Naises nr 11, 1931. a on pikem 
artikkel Otepää lasteaiast. Suvel toime-
tab lasteaed Otepää Haridusseltsi 
koolimaja ruumides ja aias. Töö käib 
kahes jaos: 1) eelkooliealised lapsed ja 
2) kooliealised lapsed. Põhiliselt veede-
takse aeg õues. Sügisel on lasteaias  
laste tööde näitus ja pidu, kus lapsed 
näitavad, kui palju nad on suutnud tööd 
teha korraliku puhkuse kõrvalt. 

Reedel, 6. mail 1932. a leidub Otepää 
Teatajas teadaanne, et Otepää Hari-
dusseltsi juhatus otsustas ka eeltuleval 
suvel Otepääl lasteaia avada. Juhata-
jaks valiti pr Praks ja abiks Prl Kruus.

1932. aasta novembris tekkisid Nais-
seltsi ja kodukaitse vahel lahkhelid, 
kuidas toitlustada vähekindlustatud 
lapsi sotsiaalministeeriumilt saadud 
rahaga. Naisselts soovis selle raha eest 
pakkuda oma ruumides lastele sooja 
einet, kodukaitse esindajad arvasid 
teisiti. Detsembris lepiti kokku, et laste-
vanematele antakse alevivalitsuselt 
tšekid, millega nad kohalikust tarbijate 
ühisusest toidukraami saavad.

Otepää Teataja jätkas läbi aasta-
te lasteaia tegevuse kajastamist. Ikka 
talvel Naisseltsi eralasteaiana väikese 
kuutasu eest (2 krooni) ja suvel Otepää 
Haridusseltsi egiidi all tasuta. Lasteaia 
tegevuse algusest anti Otepää Teata-
jas teada ja kutsuti vanemaid üles lapsi 
lasteaeda tooma. Suvise perioodi lõpe-
tas lasteaed peoga. Lisaks sellel võib 
Otepää Teatajas leida vähemalt kolm 
artiklit lasteaia revideerimisest Tartu-
maa koolinõuniku Kurvitsa poolt. 
Kokkuvõtteks kirjutati, et kuuldavasti 
jäädi lasteaia tööga rahule.

2. juuni 1938. a Otepää Teatajas oli 
artikkel Otepää Lastekaitse ühingu 
tasuta lasteaia avamisest algkoo-
li ruumides. Juhataja prl Amanda 
Kruuse ja abi prl Laine Tungal.

16. detsembri 1938. a Otepää Teata-
jas avaldati artikkel sellest, et Otepää 
laste päevakodu sai nägusad ruumid. 
Algas laste toitlustamine. Otepää 
linnavolikogu ostis Veski tn kahekord-
se puumaja, mis ehitati laste päevako-
dule sobivaks. Rahalist abi saadi sotsi-
aalministeeriumilt 3500 kr.

1939. a tegutses laste päevakodu laste 
toitlustajana ja suvise lastehoiu pakku-
jana. Juulis oli laste päevakodus 10 
last. Päevakodu juhatajaks sai pr Endla 
Urm. Lasteaed aga töötas aastaringselt 
43 lapsega.

Järgmised Otepää Teataja numbrid 
on väikesemahulised, sisaldades 
peamiselt sõjaga seotud uudiseid. 
Elu muutus järjest raskemaks. Lapsi 
kimbutas kõhutõbi ja leetrid sundisid 
lasteaia kaheks nädalaks sulgema.

Siiski saab 1940. a 4. mai Otepää 
Teatajast lugeda, et Otepääl hoolitse-
takse laste eest rahuldavalt. Lasteaias 
käib aasta läbi kohal 30 last päevas.

Septembrikuust 1940 kuni juuli-
kuuni 1941 pole ühtki Otepää Teata-
ja numbrit kättesaadaval. Mul puudub 
info selle kohta, kas ajaleht üldse ilmus 
või pole neid eksemplare digitalisee-
ritud. Tõenäolisel on muidugi see, et 
ajaleht sõjalise olukorra tõttu ei ilmu-
nudki.

1941. aasta 4. augusti Otepää Teata-
jast võib lugeda, et Otepää Lastekait-
se ühing alustas tegevust peale aastast 
seisakut. Annetustena korjati toitu ja 
pakuti lastele sooje eineid. Detsembri-
kuus ilmus teade, et toimub jõulupuu 
lastele algkooli hoones. Registreerimi-
ne toimub Laste ja Emade nõuandlas. 
3-12 a lapsed saavad 200 grammi kara-
mellkommi. Ajad olid raske ja elanik-
konnale kehtisid varustuskaardid.

Siiski alustas lasteaed 1942. a suvel 
tegevust ja  1944. a augustikuu Otepää 
Teataja artiklis „Lasteaed kui kasvataja 
ja ema abiline” on teave  avatavast laste 
mängumurust. Mängumurul käis 35 
last. Nii et muster jätkus, talvel lastea-
ed ja suvel lastehoid erinevate nime-
tuste all. Artikli autor oli lasteaia juha-
taja Magda Luukas. Viimaseks uudi-
seks Otepää Teatajas oli teade, et 1. 
juunist 1944. a alustas tegevust Otepää 
lastesõim, mis suleti 1992. a. Sõim 
tegutses 48 aastat.

Lisaks teadetele Otepää lasteaiandu-
se käekäigu kohta oli Otepää Teata-

OTEPÄÄ  LASTEAIA  PÄHKLIKESE  MAJA  50

ja ka hea tolleaegse elu kirjelda-
ja. Pean ütlema, et ega elu Otepääl 
1930-ndatel aastatel käesolevast ajast 
ei tundugi väga  erinev. Uudised liig-
sete poliitiliste kõnede pidamisest, 
tolleaegsest korruptsioonist, seadus-
test möödahiilimisest, tõrva, peeko-
ni ja munade hinnatõusust, võitlu-
sest Otepää Gümnaasiumi sulgemise 
ümber, koolijuhtide valimisest, elektri 
hinnast,  uudised turistidest, Pühajärve 
rannaelust ja paljust muust tuleb kuida-
gi tuttavlik ette.

1944. a alustas ilmumist ajaleht 
Kommunismi Lipp ning uudised 
lasteaias kadusid pikaks ajaks. Siiski 
leidsin väikese nupukese, et 1945. 
aastal tegutseb lasteaed Otepää linnas 

V. Kingissepa tn 15.
Kahjuks ei olnud ka hiljem ilmuma 

hakkav ajaleht Kommunist sisutihe-
dam lugemine kui tema eelkäija. 1957.  
a lehest leidsin teate Otepää Linna 
Lasteaia inspekteerimisest.

1960. a tekitas palju poleemikat 
tolleaegse lasteaiahoone seisukord, 
sest lasteaed asus endiselt kohandatud 
ruumides. Asutuses teostati kapitaalre-
monti, kuid lasteaed ei suutnud rahul-
dada vanemate vajadust laste vastuvõt-
misel. 

Lasteaia juhataja oli tol ajal A. Anton.

MARJU ILISTOM
Otepää Lasteaia õppealajuhataja

Meenutusi ammustest aegadest

Märtsi alguses tähistab Otepää 
Lasteaia Pähklikese maja 50. sünni-
päeva. Seoses sellega palusime mõne-
del pikaaegsetel õpetajatel Pähklikeses 
töötatud aegu meenutada. 

Küsimustele vastasid Ene Raak, Ülle 
Perv, Ester Mõts, Sirje Vuks ja Eha 
Seppa. 

Kui kaua oled Pähklikesega 
seotud olnud?

Ene: 1. veebruarist 1973 kuni oktoober 
1985. Enne töötasin Tartus lasteaias. 
Hiljem asusin tööle Otepää Gümnaasiu-
misse, kus tegutsesin 25 aastat.

Ülle: Töötasin Otepää lasteaias veidi 
üle 22 aasta lasteaiaõpetajana.

Ester: Olen Pähklikesega seotud olnud 
peagi 24 aastat. Alustasin tööd õpetaja- 
abina ja edasi juba õpetajana.

Sirje: Töötan Pähklikeses 1980. aastast.
Eha: 1. augustist 1979 kuni tänaseni.

Milline oli lasteaiaelu siis, kui 
alustasid Pähklikeses?

Ene: Maja ja rühmaruumid olid väsinud ja 
vanad – remonti vajavad. Õppevahendeid 
oli vähe, tuli olla loov ja leiutada palju ise. 
Me ei armastanud olla lasteaia õuealal, 
meeldis käia Pühajärve metsas seiklemas 
ja loodust avastamas. Metsas olid lapsed 
väga loovad ja avatud, seal valmisid igasu-
gused huvitavad mängud ja tegevused.

Ülle: Kasvataja nimetusest on saanud 

lasteaiaõpetaja. Maja on kenam, rühma-
ruumid on ilusamad, värvilisemad, män-
guasju ja õppevahendeid on rohkem, laste 
arv rühmas on väiksem. Mänguasjad ja 
õppevahendid ei asu enam kappides, vaid 
on riiulitel kõigile lastele kättesaadaval. 
Söögivalik on rikkalikum.

Ester: Selle ajaga on palju muutunud. 
Töökaaslased on vahetunud – kes on 
juurde tulnud, kes on ära läinud. Maja 
on saanud uue ilme nii seest kui väljast. 
Kõikides rühmades on arvutid, tahvelar-
vutid ja telefonid.

Sirje: Varem oli rahulikum. Lapsed 
oskasid kuulata ja olid leidlikumad. Män-
guvahendid olid küll kasinad, aga lapsed 
oskasid nendega loovamalt tegutseda. 

Eha: Lasteaed oli avatud 07.00-20.00, 
hiljem ajad muutusid. Lapsi oli sõimerüh-
mas 24, aiarühmas 28. Lapsed olid rahuli-
kumad, suutsime kõiki kaasata.
 

Kas suudate meenutada mõnda 
oma rühma last, kellest on saanud 

üldsusele tuntud inimene?

Ester: Ei mäleta kahjuks kõikide nimesid- 
ki, aga on sirgunud tublisid ja andekaid 
lapsi küll. See teeb meele rõõmsaks.

Sirje: Tore on see, kui minu rühma 
lastel läheb koolis hästi ja nad on elus 
igati edukad.

Eha: Kärt Anton – esinenud erineva-
tes muusikalides, nt “ Kaunitar ja koletis”, 
“Nunnad hoos” jpt.

Kas ja kuidas on Sinu arvates 
lapsed ajas muutunud?

Ene: Lapsed on ajas palju muutunud ja 
muutunud on ka vanemad. Minu ajal 
olid lapsed sõbralikumad, rahulikumad, 
loovamad ja sallivamad. Sel ajal ei olnud 
sellist kiusu nagu tänapäeva lastel. Lapsed 
oskasid ja suutsid ise endale tegevust leida. 

Ülle: Lapsed ise on ikka õpihimulised 
ja täis mängulusti. Õpetajate autoriteet 
on aga langenud nii lastevanemate kui ka 
laste seas. Algusaastatel ütles laps kodus: 
„Kasvataja ütles …“. Nüüd ütleb laps õpe-
tajale: „Minu ema (isa) ütles…“.

Ester: Lapsed on ajas muutunud. Seda 
on mõjutanud keskkond meie ümber – 
ehk nutimaailm. Tänapäeva lapsed eelis-
tavad mängida arvutimänge ja eelistavad 
rohkem tubaseid tegevusi õuemängudele.

Sirje: Lapsed on rahutumad, vanemad 
nõudlikumad. Lapsed olid sõbralikumad.

Eha: Lapsed on kärarikkamad, tahavad 
palju rääkida, aga on ka julgemad ja suht-
lemisaltimad.

Mis on võluvõti, et nii pikalt ühes 
kohas ametis olite (olete)?

Ene: Kui on soov nooreks jääda, tegele 
lastega. Noorusevõti on laste käes! 
Lastega tegeledes tunned ise ka ennast 
noorena.

Ülle: Seda tööd saab teha nii kaua siis, 
kui lastega töötamine pakub rahuldust ja 
rõõmu.

Ester: Lasteaiaõpetaja töö on väga mit-
mekülgne ja põnev. Mulle meeldib lastega 
tegeleda, olla neile eeskujuks ning õppida 
ja areneda koos nendega.

Sirje: Kõigile raskustele vaatamata on 
lapsed väga toredad.

Eha: Ükski päev ei sarnane teisega, 
kuigi 5-6 aastat võivad olla lapsed samad.

Mis on lasteaiaõpetaja ameti 
juures kõige keerulisem?

Ene: Lasteaed on väga vara avatud, lapsed 
väsivad õhtuks ära. Vahetevahel on vane-
matega koostöö raske ja keeruline. Iga 
päev tuleb leida see väike hetk, et igale 
lapsele öelda midagi positiivset, innustada 
ja tunnustada teda, iga laps on seda väärt. 
Aga ajalimiit on lasteaiaõpetajal piiratud.

Ester: Kõik päevad ei ole lust ja lillepi-
du. On ka väga raskeid lapsi, kellega tuleb 
hakkama saada.

Sirje: Keerulisemad on suhted vane-
matega, varemalt tundusid ka vanemad 
mõistvamad ja rahulikumad.

Eha: Mõelda ja tegutseda, et lastel 
igavaid päevi poleks.

Miks on lasteaias tore töötada?

Ene: Lasteaiaõpetaja saab olla ainult see, 
kes armastab lapsi ja soovib südamest 
nendega olla, neid õpetada ja suunata. 
Lastega töö ei ole töö palga pärast, vaid 
peabki tulema armastusest väikeste ini-
meste vastu.

Ülle: Lasteaia töö ei muutu kunagi 
üksluiseks. Tore on jälgida laste arengut 
ja meele teeb rõõmsaks see, kui laps päeva 
lõpuks ütleb: „Küll oli täna tore päev!“

Ester: Töö on mitmekülgne, vaheldus-
rikas ja põnev. Kõik päevad on erinevad. 
Lapsed on siirad ja toredad.

Eha: Lapsed on toredad ja rõõmu 
jätkub igasse päeva ja igale lapsele.

Meenuta päeva, mil esimest korda 
Pähklikese majja tööle läksid...

Ene: Mind võttis vastu esimesel päeval 
juhataja Vaike Unt, tema tutvustas mulle 
ka maja.

Sirje: Tore on meenutada ammust aega, 
kui ma kolleeg Ene Raaguga ühes rühmas 
tööle hakkasin ja ta minu „oma tiiva alla” 
võttis. Ta oli sellel ajal kasvataja-metoodik. 
Metoodiku nimetuse all peitus tänapäeva-
se õppejuhi amet. Nii nagu igale heale 
õpetajale omane, liikus ta oma ametis 
edasi, asus tööle Otepää Gümnaasiumi 
algklasside õpetajana.

Ester: See oli 25. oktoober 1999. Kui  
õigesti mäletan, asusin tööle sõimerühma. 
Samal päeval tõin ka oma tütre esimest 
päeva lasteaeda. Hakkasin koos tööle õpe-
tajate Reet Puuritsa ja Maie Mitiga.

Suur tänu meenutusi meiega jagamast!
Küsitlesid ja jutu 

panid kokku õpetajad 
MARLEN PAAVO ja MAARJA RAUD

Otepää lasteaia pidu tegelasi.    Eesti Naine nr 11, 1931



märts 20238

Pähklikese maja  50

Kui tänavu saab tähistada Otepääl 
esimese lasteaia avamise 100. aasta-
päeva, siis 50 aastat sellest on  laste 
kasvatamisse panustanud Pähklikese 
töötajad.

Peale II maailmasõda alustas Otepää 
Lasteaed tegevust Veski tn 15 (praegu-
ne Virulombi tn), kuid kitsad olud teki-
tasid vanemates meelehärmi ja 1971. a 
hakati rajama uue lasteaiahoone vunda-
menti Pühajärve tee krundile. 1973. a 
oli maja avamiseks valmis.

8. märtsil 1973. a ilmus ajalehes 
Kommunist Aili Miksi artikkel „Uus 
kodu”, mis räägib Otepää Linna 
Lasteaia uue hubase ja valgukülla-
se lasteaiahoone avamisest. Asukoha 
muutusega kaasnes ka asutuse nimetu-
se muutus, lasteaiast sai Otepää Linna 
Lastepäevakodu. 

Lastepäevakodu juhatajaks oli Vaike 
Unt ja töötajaid oli 33.  Laste arv pole 
teada, kuid 1975. a oli lapsi juba üle 160 
ja töötas 6 rühma.

Kui lasteaed sai 20-aastaseks, otsus-
tati, et oleks tore, kui lasteaial oleks 
oma nimi. Selleks korraldati konkurss. 
Kasvataja Maret Teder pakkus nime 
Pähklike, mis kõigile meeldis ning 
Otepää Linna Päevakodust sai Otepää 
Linna Lastepäevakodu Pähklike.

Otepää linna ja Pühajärve valla 
ühinemise tulemusena tekkinud 
Otepää valla tõttu nimetati 2000. a 
jaanuarist lastepäevakodu ümber 
Otepää Lasteaiaks Pähklike.

2012. a ühinesid Otepää Lasteaed 
Pähklike ja Lasteaed Võrukael Otepää 
Lasteaiaks ning Pähklikese lasteaiast sai 
Otepää Lasteaia Pähklikese maja.

Pähklikese maja on näinud nii pare-
maid kui halvemaid päevi. 1986/1987 
a külm talv tõi välja maja puudu-
sed. Torud lõhkesid ja rühmad suleti 
alatemperatuuri (7-8 kraadi) tõttu. 
Hädast aitas välja šeflusasutus ART 
ehk Otepää Autoremondi Tehas. 1988. 
a augustis saadi taas luba lasteaia sulge-
miseks, et teha suuremat remonti laste-
vanemate abiga. Abi saadi ka Pühajärve 
Puhkekodult. Läbi aastate ulatati abikä-
si ka Soomest ja Rootsist. 

2018. aastal Pähklikese maja reno-
veeriti, kuid ka praegu ei saada problee-
mideta hakkama.

Elu aga näitab, et majakarp pole nii 
tähtis kui lapsed ja töötajad, kes selles 
tegutsevad ja vilgas tegevus on majas 
käinud esimesest päevast peale ning 
pole raugenud tänapäevalgi. Õppimi-
ne ja mäng käivad käsikäes, tegutse-
vad huviringid, toimuvad peod. Igal 
aastal on midagi uut, sest aasta teema 
muutub, samas on au sees ka traditsioo-
nilised tähtpäevad.

Peaaegu kogu tegevusaja on majas 
olnud kuus rühma. Rühmadel on oma 
nimed: Krõll, Mesimumm, Lepatrii-
nu, Pähklipureja, Sajajalgne ja Otike 
(endine Nipitiri rühm).

Hetkel käib majas 112 last, pedagoo-
ge töötab 17, neist õpetajaid on 10 ja 
abistavat personali on 9. Viies rühmas 
töötab kaks õpetajat ja õpetaja abi, ühes 
rühmas on kasutusel juhtivõpetaja ja 
assistendi süsteem.

Maja veteranid on Eha Seppa ja Sirje 
Vuks, üle 20 aasta on töötanud Ester 
Mõts ja Ulvi Tamme ning pisut vähem 
Karin Uibopuu, Merike Kattai, Pilvi 
Levin, Relika Varjun ja Evelin Talvar.

Tublide kolleegide tänamiseks vali-
vad maja töötajad igal kevadel alates 
2017. aastast endi hulgast välja Tõeli-
se Pähklikese. Hääletus on salajane 
ja hinnatakse lasteaia väärtuste edasi-
kandmist, töötaja sõbralikkust, abival-
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midust, uute ja huvitavate ideede 
rakendamist. Tõelised Pähklid on 
läbi aastate olnud Piia Raukas, Meeli 
Rammul, Ere Paala, Aive Tämm. Signe 
Lõo valiti Tõeliseks Pähklikeseks kahel 
aastal. Selle aasta kandidaadid on teada 

(kõik maja töötajad) aga võitja selgub 
kevadel.
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Foto: TRIIN SOOBERG

Otepää Lasteaia peret õnnitles 
1993. aastal 20. aastapäeval ja soo-
vis edu ning häid kordaminekuid 
edaspidiseks Adele Anton, Otepää 
Lasteaia juhataja 1959. – 1966. a. 

Kingitud kogumik sisaldas 47 
luuletust A. Antoni sulest, fotosid 
ja omakäelisi illustratsioone.

Esimene luuletus kogumikus oli 
„Esimene lumi”. 

Enamik luuletusi kogumikus 
ongi pühendatud lastele ja nende 
tegemistele, kuid on ka intiimse-
maid luuletusi, mis on pühendatud 
autori lähedastele.

Südamlik kingi-
tus lasteaia 20. 
aastapäevaks

Esimene lumi

Ikka ülalt, kõrgelt alla,
just kui kotist keegi kallab.
Liugleb lumehelbeid õrnu,
puudutavad nina, kõrvu.

Külmataat teeb veele silla,
värvib valgeks musta, lilla.
Sahisevad kelgud, saanid,
kelgutavad Jussid, Jaanid.

Veeretavad lumest palle,
ehitavad kõrgeid valle.
Tassivad lund kokku süles,
lumememmgi kerkib üles.

   A. A.

Pähklipurejate kaasaegsed 
kõnekäänud

Julge hundi rind on karvane (rasvane)
Hundid söönud, kõht täis (lambad terved)
Hundid söönud, lambad läinud (lambad terved)
Mida Juku ei õpi, seda mina tean (seda Juhan ei tea)
Sõpra tuntakse nime pidi (hädas)
Kui kõht täis, siis söö magusat (meel hea)
Tühi kõht on kõige halvem kõht (parem kokk)
Saun on vaese mehe sõber (tohter)
Kui hommikul nutuga, siis õhtul filmiga (nutuga)
laps on perekonna hing (peegel)
Kordamine on ahvimine (tarkuse ema)
Suur tükk ajab hirmu nahka (suu lõhki)
Rääkimine hõbe, kuulmine kuld (vaikimine kuld)
Üheks korda mõõda, üks kord jääd ilma (üks kord lõika)
Igal oinal omad sarved (oma mihklipäev)
Nimi ei riku kandjat (meest)
Meest sõnast, naist netist (härga sarvest)

Pähklikese hümn

PÄHKLIKE

    Varju Teder

Pähklike siin, pähklike seal. 
Pähkleid iga oksa peal,
võid neid leida siit ja sealt.

Päevast päeva üks kiire ja rutt.
Metsade süles on kuulda üks jutt.
Sünnib ime, oh üllatus suur,
väikesest pähklist saab puu!

Pähklike siin, pähklike seal. 
Lapsed meil on imehead,
tule vaatama küll siis näed.
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