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ÖÖKLUBI ASEMELE
TANKLA
Omanik soovib lammutada Otepää
kesklinnas asuva legendaarse
ööklubi Comeback ja ehitada selle
asemele tankla. LK 3

VASTUSEIS
KANALALE
Väimelasse 360 000 lindu
mahutava kanala ehitamist
plaaniv firma võttis pärast
tulist arutelu aja maha. lk 5

NIMELISED PINGID
TAEVASKOJAS
Taevaskoja küla päeval avati
mälestuspingid kahele küla heaks
palju teinud mehele. Üks neist oli
kooliõpetaja, teine sõjaväelane. LK 7

SUVI ALAVESKIL. Karud magavad kuumaga poolest saadik vees.

Loomad otsivad kuuma eest kaitset
Tomi Saluveer
tomi.saluveer@lounapostimees.ee

uumalainega on hädas
ka Alaveski loomapar-
gi loomad. Palavust
aitavad leevendada
tiigid, kus nii karud
kui ka põdrad ennast
jahutada saavad. Pargi
juhi Rein Kõivu sõnul
on loomad nutikad,
hätta nad ei jää.

«Isakaru magas ühel päe-
val poolest kehast saadik
madalas vees ja leidis nii või-
maluse, kuidas magamise ajal
ennast jahutada. Karuisal oli
ainult pea kuiva peal,» rääkis
Mõniste külje all loomapar-
ki pidav mees. «Loomad leia-
vad ise lahenduse. Päris nii ei
ole, et neid kogu aeg kastma
peab.»
Kõivu sõnul pole ka Ees-
ti pruunkarud nii kuumade
ilmadega harjunud ning otsi-

K
vad tiigist lõõgastust. «Nad
veedavad paar tundi tiigis ja
osa neist läheb siis jälle var-
ju alla magama,» lisas Kõiv.
«Karu karv hoiab ka mingil
määral vett sees, neil on see-
ga mõneks tunniks loodulik
jahutus olemas.»

Otsese päikselõõsa käes
ei taha enamik hoolealustest
Kõivu sõnul olla. «Samas käi-
vad kolm karu küll väga pal-
ju vees, aga magavad siis laus-
päikese all. Varju nad ei lähe −
paar tundi vees ja paar tun-
di päikese käes,» rääkis Kõiv.
Osa mõmmikuid aga teeb oma
uinakuid tiigi ääres, kus on
märg. «Vahetavad seal niiskel
pinnasel aeg-ajalt külge.»

«Kui karupojad olid väike-
sed, panime neile ka duši üles.
Pump viskas neile tiigist vett
õhku, kuid ainult üks mõm-
mik kasutas sellist kastmise
võimalust, teised mitte,» rää-
kis Kõiv.

Praegu elab ühes aedikus
kolm ja teises viis mesikäppa,
kes kõik palju põõnata armas-
tavad. Süüa saavad nad hom-

mikul kella 7—8 vahel ja
õhtulkella 9—10 pai-
ku, ülejäänud aeg
kulubki suuresti
magamisele.

Suplused
kastides
Kaevatud tiiki-
des käivad end
jahutamas ka
põdrad. «Samu-
ti oleme mõelnud
väiksematele looma-
dele, kellel tiiki ei ole,»
lisas Kõiv. «Neil on aedikus
lisaks joogiveele veenõu,kuhu
nad saavad ennast sisse kas-
ta. Kuna vann oleks näiteks
rebastele liiga kõrge ja nad ei
saa sinna sisse, panime neile
jahutamiseks lihakastid, kuhu
mahub kaks ämbritäit vett.
Asi toimib.»

Kõivu sõnul ei saa ilma
veeta praegu hakkama ei ini-
mesed ega loomad – leitsakus
on kõigil raske. «Inimestel on
siiski veidi lihtsam, lülitatak-
se konditsioneer sisse ja mure
on lahendatud. Loomadel sel-

list võimalust pole, nad peavad
teistmoodi leevendust leid-

ma,» rääkis ta. «Raske on,
aga saame hakkama.»

«Ka inimesedkasta-
vad ennast praegu hea
meelega vette või käi-
vad tihti duši all. Loo-
mad on samuti nuti-
kad, leiavad enda-

le ise võimaluse, kui-
das ennast jahutada,»

lisas Kõiv, kelle sõnul on
karuaedikute tiigid allikate

ja läbivooluga, seega vesi liiga
soojaks ei lähe.
Lõuna-Eesti suur
turismimagnet
Ligi viie hektari suuruses Ala-
veski pargis elab palju hätta
jäänud linde ja loomi, keda
vabasse loodusesse enam taga-
si lasta ei saa. Asukate seas on
esindatud ligikaudu 25 linnu-
ja loomaliiki.

Parki külastab aastas
tuhandeid inimesi. Näiteks
2014. aastal oli Alaveski loo-
mapark Lõuna-Eesti kõige roh-
kem külastatud turismiobjekt.

Portaalis Visit Estonia on see
kümne objekti hulgas, mida
külastamata ei ole väidetavalt
Lõuna-Eestis käidudki.

Tasuta saavad seal met-
sarahvaga tutvust teha laste-
aedade jakoolide grupid, puue-
tega inimesed ja suurpered.
Sestap pole piletimüügi järgi
võimalik Kõivu sõnul öeldagi,
palju külastajaid täpselt käib.
«Aga arvan, et 4000–5000 ini-
mest käib suvisekolme kuuga
igal aastal,» rääkis Kõiv.

Ta unistab, et saaks parki
elama ka mõned punahirved,
aiapostidki on nendele juba ole-
mas. «Olemegi mõelnud eelkõi-
ge nende liikidele, kes meil loo-
duses olemas. Ka punahirv on
meie metsa loom.» lausus Kõiv.

«Oleme mures tänapäeva
laste pärast, sest linnastumi-
ne on katastroofiline. Mõni
laps ei tea isegi seda, et piim
on pärit lehmast, mitte Sel-
verist või Rimist,» lausus ta.
«Õnneks on ka neid lapsi, kel-
le vanavanemad maal elavad ja
kes loomadest-lindudest päris
palju teavad.»

Kaheksa Alaveski loomapargis elavat pruunkaru saavad praeguse leitsakuga omal moel hakkama: vedelevad paar tundi tiigis jamagavad järgmised paar tundi varjus. FOTOD: Gregor Saluveer

Alaveski loomapargiperemehe Rein
Kõivu sõnul
on

pargis elavadloomad
Eestis valitsevas haruldases kõrbekuumuses
leidlikudning
oskavad ennast nutikalt
jahutada.



ARVAMUS

Väimela kanala –

tempel masstootmisele

Arved Breidaks
reporter

Mupensionipõlve pidaval emal on talus
10-liikmelinekanakari (pluss kikas),
kelle tööviljakus on selline, et keegi

suguseltsist ei tea päris täpselt, kui palju kana-
munad poes maksavad. Maalt saame mune, sin-
na viime seisma jäänud tangained ja muu, mis
kanadele toiduks sobib.

Mõistan, et meie suguvõsakommunistlik
munamajandus kukuks kohe kokku, kui ema
peaks otsustama munade eest õiglast tasu küsida.
Suure tõenäosusega kujuneks ühe muna omahind
selliseks, et odavam oleks poest osta. Need küm-
me kana tuleks teha lihaks või osta linde tublis-
ti juurde, täita kanala pidamise tingimused ja sise-
neda ametlikult munaärisse. Sest taluõuel siblivad
kümme kana on maitsev hobi, kuid ettevõtlus
algab tuhandete ja äri sadade tuhandete muneja-
tega.

Väimelasse plaanitav suur munakombinaat
ei vasta meie ettekujutusele mõnusast põlluma-
jandusest, kus perenaine läheb hommikul, korv
käevangus, pesadest mune otsima. Küll vastab
see täielikult meie soovile, et toiduained oleksid
võimalikult odavad. Odav ei tähenda tingimata,
et kaup oleks halb, kuid odavusel on alati oma
varjatud hind.

Odava muna hinna maksavad kinni kanad,
kelle elutingimused kombinaadis loomulikkusest
väga kaugel. Kui kombinaadikana munemiskii-
rus langeb, praagitakse need isendid liinilt välja ja
müüakse tapamajja või inimestele, kes neid talus
tahavadpidada.

Oleme selliseid munaliinilt pärit kanu ost-
nud ning tõtt öelda meenutavad nadkana esial-
gu üksnes väliselt. Õrrele lennata ei oska, konu-
tavad paar-kolm päeva laudanurgas, saamata aru,
kus jakes nad on. Nad pole kunagi siblinud, pole
näinud rohelist heina ega tea ussikestest japutu-
katest midagi.

Tööstur kohtleb kana kui tootmisvahen-
dit, kuid veetes nädala talus, ilmnevad
linnul tema ürgsed instinktid. Ja siis

häda vihmaussidele, kes julgevad pea kamarast
välja pista – tootmisvahend muutub kanaks.

Väimela munakombinaat oleks valmides tem-
pel masstootmisele ja kõigele, mis sellega kaasneb.
Ühtlasi oleks see monoliitnekinnitus meie eelis-
tusele süüa võimalikult odavat toituning mitte
vaevata pead sellega, kuidas toit on kasvanud ja
mida ta meiega teeb.

Lihtne oleks praegu süüdistada ettevõtjat, aga
tema jälgib turgu ja teeb omakalkulatsioonid,
tuginedes nõudlusele. Vastuse küsimusele, kas
vajame suurt kanalat, peavad andma eelkõige lin-
nades elavad tarbijad, sest maal on naturaalma-
jandusele omastkäitumist veel alles.

Odav ei tähenda tingimata, et
kaup oleks halb, kuid odavusel

on alati oma varjatud hind.

Vaarikavarred ongi antennid

Kauksi Ülle KIRJANIK
Võrumaa luuletaja ja kultuuritegelane valutab südant,
et kunagine jõukas Lõuna-Eesti muutub aina
vaesemaks ning eestlased edendavad oma tööga
hoopis võõraste maade elu. Ta rõhutab,
et ükski rahvas ei püsi, kui ei ole oma
rahvuse tavasid pidavaid peresid.

Praegu on ilus ja
magus aeg. Küp-
sed vaarikad on
korjamisvalmis,
mustikad mus-
tendavad japoh-

lad roosatavad. Seeni napib.
Vihma ei ole. Kas lõunaeestla-
ne on vihmasõnad unustanud?

Võru kirjanduse klassik
Juhan Jaik jäi eluajaks korilase
hingega võrokeseks nii Vene-
maale välja saadetuna, Šveit-
sis põgenikuna kütteks käbi-
sid korjates kui ka Rootsis. Kui
ta veel Tallinnas resideeruva
haridusministeeriumi nõuni-
kuna Võrumaale sugulastele
külla tuli, haaras kohe korvi ja
süüdistas talu lapsi, et need on
lasknud metsa ära seenetada.

Ka oma lapsepõlvest mäle-
tan, et niipea kui jalad alla
sain, viis vanaema mu metsa
marjule. Esimest saaki mäle-
tan ka: pooleteiseliitrine kar-
rake pohli. Kui tädimees tõi
meie aeda mustsõstrad ehk
sitikäq japunased sõstrad ehk
hõragaq ning karusmarjad ehk
tikõrperäq, oli vanaema nagu
pahanegi, et neidkorjama peab
japole aega metsa minnagi.

Sain juba lapsena aru, et
asi polegi ainult saagis, vaid
hasardis minna, otsida, leida.
Avada kõik oma meeled, olla
jälle nagu korilane, ürginime-
ne, kes väsimatult korjas mar-
ju, taimi, juuri.

Ikka tõi vanaema algul
mulle, aga hiljem mu lastele
hommikul lehma karjamaale
viies kimbu metsmaasikaid.
Tsäihainus – tee keetmiseks.
Aga ma muidugi sõin marjad
küljest ära. Vanavanaema Lii-
ne kuivatas oma suure, tuba
poolitava ahju suus musti-
kaid ja maasikaid. Pärast pani
plekktopsi, kust neid jagas tal-
vel nagu tänapäeval kommi.

Kommid olid vehverment-
si- ehk piparmündikommid
papist karbikeses. Neid palju
ei tahtnudki. Ja muidugi oli
lehm, temale heina tegemi-
ne ja mõni mullikas ka, et too
müüa Vinnemaale ja koguda
linnas korteris elavatele laste-
le autoraha.

Minu lapsepõlves 1960. aas-
tatel ei olnud Võrumaa vaene.
Isiklikku maad oli vähe. Ei
tohtinud näiteks rukist külva-

ta, mistõttu ei saanud leiba ise
küpsetada. Siiski meie külas
üks peremees metsas oleval
põllul siiski kasvatas ja sain
koduleiva maitse suhu. Pärast
keegi kaebas pere peale ja siis
ei saanud enam keegi kodulei-
ba teha.

Et elu edendada, lapsi koo-
litada, neile linna mööblit ja
elamisi hankida, kasvatati
1970. aastatel nutriaid, põrsaid,
pulle, samuti kapsast ja kur-
ki. Siis oli Lõuna-Eesti rikas ja
Põhja-Eesti vaene. Miks?

Mäletate, siis oli piir Kagu-
Eestis lahti. Setomaa oli küll
Stalini määrusega pärast sõja
lõppu Petseri rajooniks pan-
dud, kuid lõunapoolsed kauba-
teed, kust jubamuistsetel aega-
del Rõugest idateed pidi sulta-
nitele kopranõret viidi, olid
avatud kauplemisele. Vahel jät-
tis isa poja koolist koju ka, et
too tuleks appi põrsaid Vene-
maale viima ja sääl kauplema.

Lõuna-Eesti ei olegi aja-
looliselt kõige vaesem
olnud. Ürginimesed

leidsid sellepaiga pärast igijää
taganemist rikka olevat. Siin
on kalajärvekesi ja jõekesi,
puid jasöödavaid taimi, mets-
loomi ja veelinde. Oli soid, kus
leidus rauamaaki.

Kui tulid võõrvallutajad,
panid nad mõisad jakirikud
kesk mägesid ja moodusta-
sid oma süsteemi, mis oli ise-
moodi Balti erikord. Suur mõju
nii Vene kui Euroopa poliiti-
kale säravate isiksuste kau-
du. Võrumaalt Viitinast tuli
tookord mõisaproua Barbara
Juliane von Vietinghoffilt idee
luua Püha Liit, mida loetak-
se Euroopa Liidu eelkäijaks.
Siis oli Viitina maailmakaar-
dil. Tsaar Aleksander II käis
külas japuha.

Ka Eesti ajal tegid kirjan-
duses ja poliitikas ilma Võru-
maa loojad. Adson, Jaik jaLat-
tik näiteks. Bernard Kangro
on kirjutanud Võrumaa oma
romaanides ja luules suureks
lõhnavaks muistseks paradii-
siks. Talumehed harisid maad
ja lõid õitsvaid talusid. Kellel
viletsam maa, leidsid lisatege-
vust voki-, piibu- või pillimeist-
rina. Näiteks kuulsad Teppo ja
Kriisa suguvõsad.

Okupatsioonide ja sõja
ajal olid munad ja soolaseali-
ha kõva valuuta. Lõuna-Ees-
ti metsades varjusid ja võitle-
sid kõige idealistlikumad ini-
mesed, kes ei tahtnud loovu-
tada oma iseseisvust. Ka uue
Eesti Vabariigi sünd algas Võru
noortekolonni nr 1 tegevusega.
Lipp toodi välja ja vabaduse-
vanker pandi veerema.

Ja kus nüüd oleme? Kus
on meie noortest nii paljud?
Linnas või võõrastel maadel
tööl. Meie inimesed toovad
oma tööga rikkust teiste maa-
de hariduse ja haiglate eden-
duseks. Isegi meie, kes kodu-
paigas töötame. Pangad on ju
Rootsis. Aga kas see praegu-
ne Rootsi aeg on ikka niisugu-
ne nagu kunagine «vana hää
rootsi aig»?

Kus me seenel jamarjul käi-
me, kui iidsete talu- jariigimet-
sade kohisevad puud nimeta-
takse puiduks javiiakse kuhugi
mujale maale saepuruks teha?
Siis saadetakse see saepurust
mööbel meile kõva hinnaga
tagasi. Kas poleks muid viise
oma metsi majandada?

Kust tulevad iidse mäluga
inimesed, kel korilase tunne
südames jakes on läbi imbunud
metsas liikumise kergest higist?
Ja kes on rätigi peast võtnud,
et seened kastmeks kaasa võt-
ta. Kes paneb esimesed marjad
metsaemale mätta pääle?

Mida suuremast prog-
ressist Tallinnas või
Brüsselis räägitak-

se, seda muistsemaks muu-
tub Võromaa. Ega hääl Eda
Veerojal muud üle jäägi, kui
UNESCO pärandisse viidud
savvusann ka sünnitussau-
naks muuta ja vastavaid kur-
susi läbi viima hakata. Kaua
neid sünnitusmaju siis olnud
ongi? Paar inimpõlve.

Toetudes oma kuue lap-
se sünnitamise kogemuse-
le, arvan ma, et saunas oleks
ma esimesel korral tõenäoli-
selt surnud ja lapselgi oli naba-
nöör ümber kaela. Ema ütles,
et minulgi oli nabanöör ümber
kaela ja mind päästis hapnik.
Ka viienda ja kuuenda lap-
se sünd poleks ilma haigla-
ta olnud võib-olla õnnelik.
Mu tütar õppis ämmaemanda
ametit, kuid kodusünnitustes-
se ei usu – japõhjusega.

Eesti valitsus elab oma
ettekujutatavas riigis ja see
kõrv, mis rahva poole, on kõr-
vaklapiga; too aga, mis Euroo-
pa poole, on häälekõvendaja-
ga. Ainsad uurimised, millest
lugeda on, ongi parteide reitin-
gute tabelid. «Hukah!» ütlevad
inimesed.

Ükski rahvas ega rahva-
rühm ei püsi, kui ei ole oma
rahvuse tavasid pidavaid pere-
sid, külasid. Rahvas saab püsi-
da, kui on veel neid, kes ei joo
kokakoolat ja Läti õlut. Kui
mees suudab palkmaja üles
raiuda kirvega janaine aiakraa-
mikasvatada. Kui alles hoitak-
se mälestused jatraditsioonid.

Tuleb leida korralik kul-
tuurne vastuhakk, et loo-
dust ära ei surgitaks. Kuni
on puhast vett ja mürgita-
mata mulda, terveid inimesi
ja rõõmsat meelt, elame eda-
si. Tuleb lahti lasta edukultu-
sest ja naabrist parem olemise
ideest; keskenduda sellele, mis
endale meeldib ja mis endal
edeneb. Hoiame oma õuesid,
et õnnel oleks, kuhu tulla, ja
oma metsa, et meil oleks, kuhu
minna. Ükskõik kas siis rõõmu
või häda pärast.

Vaarikavarred on anten-
nid, mille kaudu oleme ühen-
duses eelmiste põlvkondade
pika jadaga ning mille kaudu
saame jätta sõnumeid neile,
kes meist sünnivad ja tulevad
pärast meid.

Ega nüüd muud üle jäägi,
kui UNESCO pärandisse
viidud savvusann ka
sünnitussaunaks muuta
ja vastavaid kursusi
läbi viima hakata.

Kus me seenel ja marjul käime,
kui iidsete talu- ja riigimetsade

kohisevad puud nimetatakse
puiduks ja viiakse kuhugi
mujale maale saepuruks

teha? Siis saadetakse see
saepurust mööbel meile

kõva hinnaga tagasi.
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UUS RAJATIS KESKLINNAS. Konkurent kritiseerib asukohavalikut.

Legendaarse ööklubi
asemele võib kerkida tankla
Maarius Suviste
maarius.suviste@lounapostimees.ee

Omanik soo-
vib lammu-
tada Otepää
kesklinnas
asuva legen-
daarse ööklu-

bi Comeback ja ehitada selle
asemele tankla.

Ugandi Capital OÜ teatas
hiljuti Otepää vallavalitsuse-
le, et soovib lammutada Tar-
tu maantee 16 kinnistul ole-
masoleva hoone ning rajada
nii Tartu maantee 14kui ka 16
kinnistut kasutades piirkonda
sobituva tankla.

Talvepealinnas aadressil
Tartu maantee 16 asub Come-
back, mille kohta omanik on
öelnud, et tegu on Eestis kõi-
gekauem tegutsenud ööklubi-
ga. See avas uksed 1994. aastal.

«Lähtuvalt eskiisist on
kavas kinnistule rajada üks
hoone koos rajatistega,» kirju-
tas Ugandi Capital OÜ juhatu-
se liige Siim Kalda vallavalit-
susele saadetud kirjas.

Plaanitava tankla teenin-
dushoone pikkus on umbkau-
du 30 ning laius 10 meetrit.
Korruseid on üks ning kogu-
maht 1200 ruutmeetri ringis,
mis tähendab võrreldes ole-
masolevaga mitu korda väik-
semat hoonet.

Kolmas tankla tulemas
Kalda kirjutas, et tankla koos
hoone jarajatistega on kavan-
datud Eestis ja mujal maail-
mas väljakujunenud lahendu-
se järgi.

«Eskiisi koostamisel on
lähtutud tankla hoone ja raja-
tise funktsionaalsusest ning
arvestatud piirkonna välja-
kujunenud keskkonna ja hoo-
nestuslaadiga,» andis ta tea-
da. Kavandatav teenindushoo-
ne on lamekatusega, nii nagu
ka lähedal asuvad hooned, näi-
teks külastuskeskus jakiirabi-
jaam.

Otepää valla üldplanee-
ringu järgi kuuluvad nii Tar-
tu mnt 14 kui ka 16 kinnistu
keskuse maa piirkonda. Kesku-
se maa-alana määratletud alal
võivad asuda elamud, kauban-
dus- ja teenindus- ning ava-
likku teenust pakkuvad asu-
tused.

«Nimetatud alade kesku-
sefunktsiooni tuleb rõhutada
ala eriilmeliseks kujundami-
se kaudu ning teenuste suu-
namisega keskusesse. Otepää
linna keskosas puudub tank-
la ning selle rajamine toetab
üldplaneeringu mõtet koonda-
da teenused kesklinna,» kirju-
tas Kalda.

Ettevõte leidis, et täidetud
on kõik tingimused selleks,
et kaaluda detailplaneeringu
koostamise kohustusest loobu-
mist. Vallavalitsus toetas firma
avaldust ning tankla püstita-
mine lubatakse läbi viia pro-
jekteerimistingimuste alusel.

Siim Kalda praegu tankla
rajamist ajaleheveergudel kom-
menteerida ei soovinud.

Kui uus ehitis valmis saab,
on see kolmas bensiinijaam
Otepääl – praegu tegutsevad
Alexela ja Techne Töökoja
tankla.
Mida ütlevad
konkurendid?
«Omakasu eesmärgil ei ole
viisakas teha inimkatseid,»
kommenteeris Techne Tööko-
ja juhatuse ja Otepää vallavo-
likogu liige Karl Mõts. «Juba
vanasti paigutati haisevad
ja tuleohtlikud rajatised elu-
hoonetest võimalikult kauge-
le. Seda enam, et autoga ei ole
olulist vahet sõita tankima 100
või 500 meetri kaugusele. Teis-
tes linnades püütakse kesklin-

nad jätta jalakäijatekäsutusse,
aga Otepääl võib juhtuda vas-
tupidi, et just tõstetakse auto-
transpordi intensiivsust süda-
linnas.»

Alexela juht Maria Helbling
ütles, et konkurents on eda-
siviiv jõud. «Samas on Ote-
pää turg tugevalt hooajaline
ja seega tuleb uuel tulijal või-
ta käesolevast hooajast piisav
lõik, et tankla rajamine end
ära tasuks,» märkis ta.

Helbling lisas, et kütuse-
äris on mastaabiefektil oluli-
ne roll, mistõttu peab ettevõ-
te oma tugevuseks ka ulatus-
likku ketti ning sellega kaas-
nevat suuremat valikut oma
klientidele.

Karl Mõts,
Techne Töökoja juhatuse
ja Otepää vallavolikogu liige

«Teistes linnades püütakse
kesklinnad jätta jalakäijate
käsutusse, aga Otepääl võib
juhtuda vastupidi, et just
tõstetakse autotranspordi
intensiivsust südalinnas.»

1994. aastast Otepääl tegutsev ööklubi Comeback võidakse lammutadaning asemele on plaanis ehitadatankla.FOTO: MAARIUSSUVISTE

Säärane näeb välja 3D-vaade plaanitavale tanklale. foto: ugandi capitaloü

Tabatud hetk
Alaveski loomapargi üks leidlastest − mõnekuune
põdravasikas – lakub traataiakülge kogunenud soola.
Rohkem soola õnnetuse tõttu vanemateta jäänud loomale
praegu anda ei tohigi. Vasikas saab iga nelja tunni tagant
lutipudeliga ka poolteist liitrit piima, mis loomapargi pida-
jate sõnul «läheb paarikümne sekundiga».

foto: GregorSaluveer

Süttisid nii garaažkui ka vahelagi
Reedel kell 22.31 teatati häirekeskusele, et Põlva vallas Vard-
ja külas on lausleekides garaaž-puukuur. Päästjad kaitsesid
viie meetri kaugusel asuvat elumaja ning kustutasid tulekah-
jukella 00.31ks. Põlengu tekkepõhjus on väljaselgitamisel.

Poolteist tundi hiljem ehk kella 00.04 ajal sai häirekes-
kus aga teate tulekahjust Valgamaal. Otepää vallas Tiidu
külas põles sauna korstna ümbruses ruutmeeter vahelage,
mille päästjad veerand tunniga kustutasid. Ilmselt põhjus-
tas tulekahju konstruktsioonidele liiga lähedale paigalda-
tud korsten. lepm

Sõidukid põrkasid Valgas kokku
Esmaspäeval laekus politseile teade Valgas Kuperjano-
vi tänaval juhtunud avariist, kus põrkasid kokku Peugeot
Partner ja Saab.

Politsei selgitas välja, et peateel liikunud Peugeot`le sõi-
tis Allika tänavalt ette Saab, mille juht pidanuks järgima
märgi nõudeid ning andma teed. Mõlemad juhid olid kai-
ned ja juhtimisõigusega, andis politsei teada.

Õnnekombel inimesed, keda kahes autos oli kokku neli,
viga ei saanud. Küll said tehnilisi kahjustusi sõidukid ja
kahjustada sai ka tänavavalgustuspost. lepm

Õnnekombel
inimesed viga
ei saanud.

foto: politsei
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Rotowent Dragon – suitsukorstna
tõmbe parandaja

Sügisel on enamik inimesi probleemi
ees, kus küttekolded ajavad suitsu
sisse ning tule tegemisega on raskusi.
Töökindel ja vastupidav toode selle

jaoks on olemas. Rotowent on
isepöörlev korstnaventilaator Alatiühessuunaspöörlevventilaatormis
kasutab tuult korstna tõmbe suuren-
damiseks.

Korstna müts asetseb alati tuultele
vastupidises suunas olenemata tuule
kiirusest või ilmakaarest. Samuti
kaitseb see suitsulõõri sademete
eest, vältides niiskusest tingitud
tõmbeprobleeme.

Saadaval erinevate diameetritega,
nii kandilisele kivikorstnale kui ka
ümmargusle metallkorstnale.

Turbowent – ventilatsiooni-
korstende tõmbe parandaja

Turbowent on isepöörlev tõmbeventi-

laator, mis tuule jõul parandab
ventilatsioonikorstende tõmmet.
Alati ühes suunas pöörlev ventilaator
tagab normaalse ventilatsiooni
olmeruumides, köökides ning
tualettruumides.
Elektriline tõmbeventilaator

Elektriline tõmbeventilaator sobib
kohtadesse, kus probleemid on
suuremad ning kus tuule jõul tõmbe-
parandaja ei pruugi aidata. Samuti
need hooned, mis asuvad orgudes
ning muudes sellistes kohtades, kus
tuul ei pruugi korstna juurde pääseda.

Seade kasutab oma tööks elektrit
ning ventilaatori kiirust on võimalik
reguleerida vastavalt vajadusele.
Maksimaalne temperatuur võib
suitsuventilaatorite juures olla kuni
450 kraadi.

Lisaks ahjudele, pliitidele ja kateldele
kasutavad elektrilist tõmbeventilaa-
torit ka tööstuslikud köögid, kus
toidutegemisel tekkiv kuumus ja
aurud otse ja kiiresti korstnasse
juhitakse.

Laia valiku tooteid leiate Toru-Jüri OÜ kodulehelt ja kauplustest üle Eesti

Vaata lähemalt www.torujyri.ee
RAKVERES Niine 5 • Tel 324 5311, 5302 7667

TARTUS Tähe 117a • Tel 736 7143
VILJANDIS Leola 49 • Tel 433 0002, 505 8394

PÄRNUS Riia mnt 106 • Tel 443 0491, 529 7491



Politsei kahtlustab
rüüstamises elektrikut
Jaan Rapp
jaan.rapp@lounapostimees.ee

Politsei pidas kinni
mehe, keda kahtlus-
tatakse alajaamade

rüüstamises mitmes maa-
konnas. Elektrikuametit
pidanud inimese võis paha-
tegudele ajada rahamure.

Ööl vastu esmaspäe-
va teatas tähelepanelik nai-
ne politseile, et Võru vallas
seisab ühe alajaama juures
kahtlane sõiduk ja selle juu-
res mees, kelle sealviibimi-
ne öisel ajal oli samamoodi
kahtlustäratav.

Politsei sai naiselt sõidu-
ki ja mehe kirjelduse ning
sündmuskohale jõudnu-
na avastati, et sealsest ala-
jaamast ongi vaske varasta-
tud. Kahtlane mees jasõiduk
olid teadmata suunas lahku-
nud. Piirkonna kontrollimisel
avastati, et mõne kilomeetri
kaugusel olev teinegi alajaam
on rüüstatud.

«Varem kogutud infole
tuginedes, tõendeid kõrvu-
tades ning saadud lisainfot
analüüsides sai politsei pii-
sava pildi sellest, keda neis
rüüstamistes kahtlustada.
30. juulil pidas politsei kuri-
teos kahtlustatavana kin-
ni 30aastase Põlvamaalt
pärit mehe, kes on elukut-
selt elektrik,» märkis Põlva
menetlusgrupi juhtivuurija
Andres Kirsing.

Meest kahtlustatakse
tema sõnul 15 alajaama rüüs-
tamises vasevarguse eesmär-
gil, Elektrilevi andmetel oli
rüüstatud jaamu 14. Kohus
võib sellise süstemaatilise

varguse eest süüditunnista-
misel mõista rahalise karis-
tuse või kuni viieaastase
vangistuse.

«Politseiuurimises varem
kogutud infole andis tähele-
panelik naine olulist täien-
dust detailidega, mis aitasid
kuriteos kahtlustatava kind-
laks teha,» lisas Kirsing. «Oli-
me veendunud, et süsteemse-
te varguste taga võib seista
inimene, kes elektritöödega
sinapeal.»

Tema sõnul läks seni sea-
duskuulekat elu elanud mees
esialgsetel andmetel kurite-
gelikule teele tekkinud võl-
gade tõttu, mida ametivenda-
de tööd rüüstates ning varas-
tatud vaske müües vähenda-
da püüdis.

Prokuratuuri andmetel
jagunesid 22. juulil alanud
vargused Põlva- ja Võrumaa
vahel. Elektrilevi võrguvara-
de üksuse juhi Taavi Janno
sõnul asusid aga rüüstatud
alajaamadest 12 Võrumaal,
üks Põlvamaal ja üks Valga-
maal.

«Esialgsel hinnangul võib
öelda, et iga rüüstatud ala-
jaam tegi Elektrilevile kah-
ju ligikaudu 1000 euro ula-
tuses ehk kokku ligi 14 000
eurot,» ütles Janno teisipäe-
va hommikul.

Ta lisas, et kokku jäi
rüüstamiste tõttu vooluta 33
Elektrilevi klienti, teisipäeva
hommikuks oli nende kõiki-
de elektrivarustus taastatud.

«Kui kuriteos kahtlusta-
tud isik on kohtu poolt süüdi
mõistetud, kavatseb Elektri-
levi kindlasti tekitatud kahju
süüdlaselt sisse nõuda,» kin-
nitas üksuse juht.

Äikesetorm murdis
Urvaste mail puid
Esmaspäevane äikese-

torm murdis Võru-
maal Urvaste mail

mõne puu ning liikluslinnas
sai kannatada elektroonika.

«Väga suurt kahju äike
õnneks ei teinud,» nentis
Urvaste kalmistuvaht Aimar
Salumets. Ta lisas, et torm
murdis Urvaste kiriku ees
kahel pärnal ladva ära. «Kal-
mistul võttis ka paar-kolm
puud maha – väiksemaid lat-
vu, mitte suuri.»

Äikese tõttu saikannata-
da ka Uue-Antslas asuv liik-
luslinn. «Ühe faasi lõi läbi ja
sellega seoses läksid mõned
asjad katki. Elektroonika
läks – batuudi puhur japaar
mängu on puruks,» märkis
liikluslinna peremees Aivo
Värton. Ta lisas, et rohkem

kahju üleeilne pikne õnneks
ei teinud.

Seevastu Airi Hallik-Kon-
nula, kelle kodu asub linnulen-
nult kirikust umbes viie kilo-
meetri kaugusel, ütles, et neil
oli täitsa rahulik. «Meie juu-
res kodus lükkas ainult seina
najale toetatud reha pikali.»

Tunduvalt hullemini sai
piirkond, sealhulgas kohalik
surnuaed tema sõnul kanna-
tada üle-eelmise aasta juulis.
Toona tegi äikesetorm suurt
kahju ka Valgamaal, näiteks
Lüllemäe surnuaial.

Hallik-Konnula avaldas
arvamust, et tormikoridori-
de teket ja tuulekiirust või-
vad mõjutada ulatuslikud
raietööd piirkonnas, sealhul-
gas Uhtjärve mõlemal nõlval.
LEPM

Äikese jäljed Urvaste kiriku juures. Foto: Maarius Suviste

KOLM SISE- JA VÄLIVÄLJAKUT. Ehitus võib alata juba sügisel.

Pedeli jõe äärde
kerkib tennisekeskus
Tiit Loim
tiit.loim@lounapostimees.ee

Pedeli jõe äär-
de kohta, kus
varem on peatu-
nud Tivoli Tuuri
mobiilne lõbus-
tuspark, plaani-

takse kolme sise- ja välivälja-
kuga tennisekeskust. Ehitus
võib alata juba sügisel.

Kuigi mõned muutused
võivad vallaga läbirääkimistes
ette tulla, on projekt suuresti
valmis. Seda veab Eesti Ten-
nise Liit. Tennisekeskuse asu-
kohaks on valitud 1,08 hekta-
ri suurune kinnistu aadressiga
Pärna puiestee 17a. Vallavalit-
sus andis liidule maatüki hoo-
nestusõiguse 99 aastaks.

Puudub võimalus
talvel mängida
Liidu projektijuht Riho Kallus
lausus, et nad soovivad eel-
kõige pakkuda võimalust ten-
nist mängida aasta ringi, mis
looks võimaluse ka laste järje-
pidevaks treenimiseks. Prae-
gu on Valgas vaid väliväljakud.
«Valga on tennise mõistes aas-
ta ringi katmata. Piirkonnas
on ümberringi 30 000 elanik-
ku. Võib-olla tekib ka võima-
lus sinna mõni treener palgata,
kui maja olemas oleks,» ütles
Kallus.

Ta tõi võrdluseks Kures-

saare jaRakvere, kuhu juba on
sellised hallid kerkinud. Kui-
gi Kallus tunnistas, et esial-
gu kohapeal piisavalt keskust
kasutama hakkavat seltskon-
da pole, annab seda kasvatada.
«Üks asi on kohapealne soov
ja nõudlus. Teine on inimesed
mujalt, laagrid. Inimestel oleks
põhjust Valka sõita.»

Plaanis onrajada kolm sise-
väljakut tennisemänguks ja
teisele poole sulgpalliväljakud,
mida saab kasutada ka tennise
või lauatennise jaoks. Keskele
tuleb olmeplokk, kus ruumid
fitnessiga tegelemiseks ja tree-
neritele. Lisaks tuleb õuekolm
väliväljakut.

Arvestuslikult läheks ehi-
tus maksma 2,5–3 miljonit
eurot. Raha selleks tuleb era-

investoritelt ja lootust on saa-
da ka toetust, aga see võima-
lus on veel lahtine.

Projektijuht tunnistas, et
äriliselt on ettevõtmine keeru-
kas. «Kui ärimees võtab tasu-
vusarvutuse lahti, siis on see
väga-väga raske. Aga eks ta

natuke huviliste ja entusiasti-
de teema on.»

Finantsplaani loodab liit
paika saada sügiseks ja seejärel
võtaks ehitus aega pool aastat.

Huvipuudust ei karda
Valga tenniseklubi juhatuse
liige Robert Bagdasarjan kii-
tis ettevõtmise heaks. Klubil
on praegu kaks väljakut aad-
ressil Tõrva 1, mille ehitas era-
isik 2008. aastal ja mida ten-
niseklubi rendib. Lisaks linna
poolt võimalus kasutada üldka-
sutatavat väljakut Pedeli ääres,
aga seal mängitakse rohkem
korvpalli jaseegi on väliväljak.

«See oleks suur asi Valgale.
Meil on küll spordihallid, aga
need on teiste spordialadega
hõivatud. Tahaks ikkagi asja-
le läheneda professionaalselt,»
rääkis Bagdasarjan.

Ala vaid kevadest sügiseni
harrastada on tema sõnul ras-
ke. Ka tema tahaks just lastele
võimalusi pakkuda. «Mis siin
muidu noortel veel teha on?
Müüakse odavat alkoholi. Kõik
lähevad ära suurde linna. Kui
sul ei ole aasta ringi võimalust,
siis ei arene sa kunagi.»

Huviliste puudust Bag-
dasarjan ei karda. Klubis käib
praegu pidevalt mängimas 15
harrastajat, lapsi nende seas
pole. «Arvan, et väljakud kind-
lasti tühjaks ei jää. Kui tuua
lapsed trenni ja harrastajad ka
Lätist, on see väga õigustatud
asi. Valka linnas käivad huvi-
lised mängimas. Pealegi on ka
Tõrva lähedal.»

Arvestuslikult läheks
ehitus maksma

2,5–3 miljonit eurot.
Raha selleks tuleb
erainvestoritelt ja
lootust on saada

ka toetust.

Majas sees hakkab
paiknema kolm tenniseväljakutning sellekõrval väljas veel kolm. Lisaks tulevad hoonesseka sulgpalliväljakud.

Joonis: Arhitektuuribüroo Foon oü

Platsil, kuhu tennisekeskus tuleb, on varasematel aastatel peatunudliikuv lõbustuspark. Foto: Arvo Meeks

Süttinud elektrikilp paiskas
õhku suitsupilve
Catlin Saar
catlin.saar@lounapostimees.ee

Valgas Võru tänaval lah-
vatas vanametalli kok-
kuostuga tegeleva ette-

võtte värava juuresteisipäeval
kella kahe ajal põlema elekt-
rikilp.

Põleng olevat ühe seal-
se töötaja sõnul kestnud lausa
20–30 minutit, enne kui pääst-
jad kohale jõudsid. «No nemad
jõuavad harilikult järgmisel päe-
val,» ütles töötaja irooniliselt.

Töötajad üritasid elektrikil-
pi iseseisvalt kustutada, kuid
see neil ei õnnestunud.

Hädaabi kohale jõudes ei
olnud leegid enam eriti suu-
red ning vaid minutitega kus-
tutasid päästjad ka need.

Lõuna päästekeskusest
öeldi, et kuna Valga päästeko-
mando oli parasjagu teisel väl-
jakutsel, pidid päästjad kohale
tulema Tõrvast. Seetõttu läks-
ki tulemisega üksjagu kauem
aega.

Hiljem tuli sündmuskohale
ka Valga päästekomando. Töötajad üritasid elektrikilpi iseseisvalt kustutada, kuid see neil ei

õnnestunud. Foto: Arvo Meeks
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HAISUMURE. Kõige enam pelgavad kohalikud sõnnikulehka, mis võib levida üle kogu Väimela.

Kohalike vastuseis võib nurjata
Eesti suurima kanala rajamise

Arved Breidaks
arved.breidaks@lounapostimees.ee

äimelasse 360 000
lindu mahutava kana-
la ehitamist plaaniv
OÜ Lõuna-Eesti Talu-
muna võttis pärast
esmaspäeval peetud
avalikku arutelu aja
maha, et otsustada,
kas ehituse projekti-
ga jätkata või mitte.

Keskkonnamõjude hin-
nangu avalikul arutelul Väi-
mela bistroos osales sada-
kond inimest. Kaks tundi väl-
danud mõttevahetus lõppes
pika aplausiga kohaliku ela-
niku Ilmar Kesselmanni kok-
kuvõtvale seisukohale: «Kogu-
kond on vastu!»

Selleks ajaks oli Väime-
las levitatud allkirjalehtedele
kogutud rohkem kui 400 ini-
mese protestiallkiri ning inter-
netis algatatud petitsioonile oli
hääle andnud ligi 300 kanala-
vastast. Rahva suur vastuseis
üllatas ka arenduse taga ole-
vaid ettevõtjaid.

«Olime kursis, et vastu-
seis on ja allkirju kogutakse,»
lausus Lõuna-Eesti Talumuna
juhatuse liige Tõnu Vetik (pil-
dil). Tema sõnul on nad saanud
ka kanala ehitust pooldavaid
kõnesid, kuigi rahvakoos-
olekul keegi sellise aval-
dusega ei esinenud.

«Rahva seisukoht
on loomulikult selge,
seda ei saa eirata,» jät-
kas Vetik. «Peab mõtle-
ma, kuidas edasi minna.
Ega meil praegu vastust ole.»
Miljonid munad
Praeguse kava järgi plaanib
Lõuna-Eesti Talumuna raja-
da Väimela endisaegsete lau-
tade asemele Eesti suurima,
360 000 lindu mahutava ja
10 miljonit eurot maksva
kanala. Seal saaksid linnud
siseruumis vabalt liikuda ning
nende munad liigituksid kau-
banduses numbri alla 2, mil-
lega tähistatakse õrrekanade
mune. Aastas peaks Väime-
la farmist välja veerema 108
miljonit muna ehk 300 muna
kana kohta.

V

Suurejooneline plaan on
tekitanud kohalikes elanikes
aga terava vastuseisu. Karde-
takse kanalast levima hakka-
vat haisu ning kanasõnniku
lagunemisel tekkivat ammo-
niaaki, mis Väimela elanike
elukvaliteedi alla kisub.
Iga kanala haiseb
«Kus on kanade pidami-
ne, seal ei saa ilma haisuta,»
tõdes Vetik. Küsimus on vaid
selles, kui tugev see lehk on ja
kas see levib üle kogu Väime-

la aleviku, nagu kardavad ini-
mesed, või hajub see pea-

asjalikult teisele poole
metsa, nagu prognoo-
sivad keskkonnamõju
hinnangu koostajad.

«Täna me kuul-
sime, et tuleb hais ja

tuleb ammoniaagi lõhn,»
lausus esmaspäeval Väimela
elanik Tiiu Ritari.

Daam oli kanala rajamise
asjus kohalikule vallavõimule
koostanud neli japool lehekül-
ge pika seisukohti ja vastuväi-
teid sisaldava kirja, kuid neist
ühelegi ei saanud Ritari enda
sõnul avalikul arutelul ammen-
davat vastust. «Teatud vastu-
seid pole ju olemas, mis puudu-
tab terviseriske,» lisas ta.

Sõnnikuvedu tuleb
regulaarne
Küll sai rahvakoosolekul sel-
geks, et kanala sõnnikumajan-
dus on kavandatud vähem hai-
su tekitavaks, kui seni räägi-
tud. Ka keskkonnamõjude hin-
nangus kirjutavad koostajad,
et esialgne plaan koguda sõn-
nik kaheksa kuu ekskremendi-
kogust mahutavasse hoidlasse
tähendaks lubatud ammoniaa-
giheite ületamist ka väljaspool
kanala territooriumi.

«Lisaks võivad tunnikesk-
misedkontsentratsioonid ula-
tuda nii kõrgele, et võivad
omada olulist negatiivset mõju
inimese tervisele ja heaolule,»
seisab dokumendis.

Sestap pandi ettevõtjaile
ette, et sõnnik ladustatakse
kuivatatud kujul hoopis kin-
nisesse hoidlasse ning hoidlat
tühjendatakse iga kahe päe-
va tagant.

«See on ainus võimalus

tagada ammoniaagi sihtarv,»
ütles keskkonnamõjude hin-
nangu koostanud AS Kobras
juht Urmas Uri. «Sellega jäi
nõusse ka arendaja.»

Tõsi, kanala juurde raja-
takse ka lahtine varusõnni-
kuhoidla, nagu nõuab sea-
dus. Seda aga kasutataks vaid
erandjuhtumitel, kui regulaar-
ne sõnnikuvedu peaks mingil
põhjusel takerduma. Maini-
tud asjaolu põhjustas avalikul
arutelul üksjagu kahtlusi, kas
päriselus ei lähe lõpuks nii, et
neid erandjuhte hakkab kulude
kokkuhoiu tõttu liiga tihti esi-
nema ning varuhoidlast saab
vaikselt ainus sõnnikuhoidla.

Ettevõtjad kinnitasid, et nii
see minna ei saa ning kesk-
konnainspektsioonil on alati

võimalik firma tegemisi kont-
rollida.
Ähvardus vallajuhtidele
Kas kanala rajamise protsess
edasi läheb, sõltub eelkõige
arendajate soovist. Kui sõnni-
kumajandus surutakse katu-
se alla ja kõik seadusega keh-
testatud nõudmised täidetak-
se, pole Vetiku sõnul põhjust,
miks nad ei võiks Väimelasse
ettevõtte rajada.

Kanala vastasrind kavatseb
aga teha Võru vallavolikogule
ettepaneku lõpetadakomplek-
si detailplaneering. «See öel-
di siin ka välja, et kui vallava-
litsus ei asu rahva poolele ega
lõpetata seda janti ära, tuleb
vallavalitsus tagasi kutsuda,»
kinnitas Tiiu Ritari.

Tiiu Ritari,
Väimela elanik
«Kui vallavalitsus ei asu rahva poolele
ega lõpetata seda janti ära, tuleb
vallavalitsus tagasi kutsuda.»

Lõuna-Eesti Talumuna juhatuse liige Tõnu Vetik tõdes, et nii suurt vastuseisu ta ei oodanud. FOTOD: ARVED BREIDAKS

Uus superkanala soovitakse rajada kunagiste loomalautadeasemele.
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Maantee lähedusse ilmus
intrigeeriv plakat
Indrek Sarapuu
ajaleht@lounapostimees.ee

Mõni nädal tagasi
leidis Elva lähistel
aset juhtum, kui

Valgast pärit naine tõi tee-
serval ilmale lapse.

Nüüd on samas kohas
õnnelikult lõppenud sünd-
must meenutamas plakat.

«Plakat maanteel ei ole
Valga sünnitusosakonna
kaitsjate initsiatiiv jaka autor
on tegelikult selgunud. Mõt-
teid sündimispaiku tähista-
da on olnud ka varem ja üks
õhupallidega installatsioon on

juba kiirabis sünnitust tähis-
tanud,» selgitas Tanel Valk
Valga sünnitusosakonna
kaitsjate grupist, kes on vii-
masel ajal tegelnud perre sün-
dinud uue ilmakodanikuga.

«Polegi tähtis, kes sel-
le konkreetse plakati val-
mis tegi. Oluline on, et kui
sünnitusosakondade sulge-
mised sama tempoga jätku-
vad, võivad peagi kõik teeää-
red taoliste sõnumitega täi-
detud saada. Just sellele juhi-
me me tähelepanu nii Valgas
kui Põlvas ja ka mujal Ees-
tis,» rõhutas Valk.

Sünnitusosakond sulges
Valga haiglas uksed 1. juulil.

Plakat teeservas meenutab erilist sünnitust.
FOTO: KRISTJAN TEEDEMA / TARTU POSTIMEES

Eesti vanim lasteajakiri
ilmus seto keeles
Tallinnas tegutseva

seto laste kooli eest-
vedamisel ilmus Ees-

ti vanim lasteajakiri Tähe-
ke esimest korda seto keeles.

«Setokeelsest Tähekesest
leiab nii laste kirjutatud jut-
te ja luuletusikui ka Setoma-
al elavate loomeinimeste kir-
jutatud lugusid,» ütles kooli
üks eestvedaja Annela Laa-
neots. «Ajakirja teevad põne-
vaks just nüüdisaegsest seto
elust kirjutatud lood.»

Ajakirja esikaane on joo-
nistanud Evar Riitsaar, sealt
leiab lastejutte Kauksi Üllelt
ja Sarve Õielt, aga ka näi-
teks Saksa suure kirjandus-
klassiku J. W. Goethe luu-
letusi Andreas Kalkuni tõl-
kes. Samuti Setomaa noor-
te autorite loomingut, rah-
vajutte, nuputusülesandeid,
koomiksi, mõistatusi janalju.
Õpetatakse tegema hapupii-
mapudi japakutükki.

Illustratsioonid on teinud
Setomaal elavad kunstnikud
Evar Riitsaar ja Sirre Rump.

Setokeelse variandi pea-

toimetaja on Tähekese pea-
toimetaja Ilona Martson,
kaastoimetajad Helve Mets,
Sirje Maasikamäe, Anne-
la Laaneots, Vello Jüriöö ja
Õie Sarv.

Kõigi Setomaa koolide
algklasside lapsed saavad
ajakirja septembris kooli
alguse puhul kingiks. Samu-
ti jõuavad Tähekesed Seto-
maal lasteaedadesse ja raa-
matukogudesse. Ka saavad
selle kingiks Tallinnas tegut-
seva kultuuriklubi Setoluu´
lapsed ja Tallinna seto laste
kooli lapsed.

Trükisooja lugemisvara
esitlus on 4. augustil Lüüb-
nitsas Seto Kuningriigi päe-
val, sealt saab Setomaa Turis-
mi laualt ajakirja enesele ka
soetada.

Tähekese setokeelne
number on valminud rahva-
kultuuri keskuse toel ning
ajakirja toimetuse ja Tallinna
seto laste kooli ühisettevõt-
misena EV100, Euroopa kul-
tuuripärandiaasta 2018 ja 25.
Seto Kuningriigi puhul. LepM

Ajakirja
esikaane on
joonistanud
Evar Riitsaar.
foto: seto laste

KOOL

PÕLVKONDI ÜHENDAV MÄNG. Kubija rada valmis kohalikele entusiastide eestvõttel.

Golfiketas meelitab
tuhandeid loodusesse
Gregor Saluveer
ajaleht@lounapostimees.ee

Võrumaal on
kaks täispik-
ka ja kuus
poolpikka ket-
tagolfirada,
mida külasta-

takse suvehooajal tuhandeid
kordi.

Täispikad ehk 18 korviga
rajad – Haanja ja Kubija – val-
misid Võrumaal eelmisel aas-
tal ning said harrastajate seas
kiiresti populaarseks. «Mul
hakkas Võru noortest kah-
ju, sest neil puudus võimalus
kodu lähedal kettagolfi män-
gida. Samas on siingi ju sobi-
likke kohti küll – miks nad
peaksid mujal mängimas käi-
ma,» rääkis endine Võru lin-
navolikogu esimees ja Kubi-
ja raja eestvedaja Andres Vis-
napuu.

Kokku läks Visnapuu sõnul
Kubija raja ehitamine maksma
ligikaudu 8000 eurot, mis on
tavapärasest hinnast tundu-
valt odavam.

«Meil läks hästi: klubi-
liikmed tulid appi, samu-
ti tuli mitu ettevõtjat vas-
tu ja andis osa materja-
li tasuta,» lausus
Visnapuu, kel-
le sõnul toeta-
sid väiksemad
sponsorid 700
euroga, Võru
linn ja vald aga
andsid mõlemad
2000 eurot. Eest-
vedaja sõnul oli raja
valmimisel väga tähtis ka
koostöö riigimetsa majanda-
mise keskusega.

Kõige kallimaks läksid Vis-
napuu hinnangul korvid, mil-
lele ainuüksi kulus 3000 eurot.
«Terve raja valmis saamiseks
tegin isiklikult 400 töötun-
di,» meenutas ta ja tõdes, et
kui rada oleks tellitud mõnelt
ehitajalt, oleks projekt läinud
enam kui kaks korda kalli-
maks.

Visnapuu pakkus, et suve
jooksul käib Kubija rajal har-
rastajaid 5000 kanti. Kohalik
klubi korraldab iganädalaselt
ka võistlusi.

Kettagolf on Visnapuu
sõnul üks väga sõbralik spor-
diala, sest mängida saavad
seda kõik. «Pole mingit vanu-
sepiirangut ega suuremat füü-
silist pingutust,» rääkis ta ja
meenutas, kuidas kord nägi
nelja eri generatsiooni koos
mängimas.

«Samuti on see üks oda-
vamaid spordialasid. Isegi
odavam kui jooksmine, kuna
jooksmiseks on vaja jooksu-
tosse. Kettad saad aga oda-
valt kätte. Ütleksin, et vaid
kabe on odavam harrastus,»
märkis ta muiates. «Peale sel-

le saab loodust javärsket õhku
nautida.»

Kubijal saab kettagolfi tasu-
ta mängida aasta ringi. Talvel
pannakse ketta külge LED-val-
gustus javärviline lint, et näha,
kuhu ketas maandub. Ka suvel
ei ole ketta ära kadumine Vis-
napuu sõnul kuigi tõenäoline.

«Kuna rada on kuiva ja lii-
vase pinna peal, ei kasva siin
kõrget muru, mida peaks niit-
ma, et kettad kaotsi ei läheks.
Ainuke raskus on see, et lage-
dat pinda väga ei ole, igal pool
on puud ümber.»

REEGLID
• Kettagolf sarnaneb tradit-

sioonilisele palligolfile, kuid
pallide ja golfikeppide ase-
mel kasutatakse lendavaid
taldrikuid.

• Kui palligolfis on eesmärk
pall spetsiaalsesse auku saa-
da, siis kettagolfis tulebke-
tas spetsiaalsesse kettidega
korvi saada.

• Erinevalt palligolfist ei ole
vaja kallist varustust või
klubikaarti, piisab vaid 10eu-
rosest kettast ja tahtmisest.

AJALUGU
• Kettagolf on pärit Ameerikast, kus loodi

1970. aastatel selle mängu reeglid jaametlik
haldav organisatsioon.

• Eestis leidis sport harrastajaskonna
2000. aastate alguses. Nüüdseks on siin
tekkinud kümneid tuhandeid mängijaid ja
loodud üle saja püsiraja.

• Esimesed Eesti meistrivõistlused leidsid aset
2009. aastal.

• Ülemaailmses arvestuses on parim eestlane
tänavuse augusti seisuga 18. kohal olev Kristo
Raik. Ennast 50 parima hulka visanud eestlasi
on kokku neli.

Andres Visnapuu on näinud
Kubija kettagolfirajal koos

mängimas nelja eri generatsiooni.

Kettagolf on Kubija raja eestvedaja Andres
Visnapuu sõnul üks väga sõbralik spordiala,
sest mängida saavad seda kõik.

foto: Gregor Saluveer

KETTAGOLFIRAJAD
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Radasid Elanikke
kokku raja kohta

Valgamaa 12 2389
Hiiumaa 3 3129
Raplamaa 8 4162
Põlvamaa 6 4215
Võrumaa 8 4517
Läänemaa 4 5162

Lääne-Virumaa 11 5436
Saaremaa 6 5539
Jõgevamaa 5 5824

Järvamaa 5 6132
Pärnumaa 13 6597
Viljandimaa 7 6683
Tartumaa 11 13 738

Ida-Virumaa 6 23 044
Harjumaa 20 29 481
Kokku 125 10542



SUUR SUVEPIDU. Teatrietendused, võistlused ja tantsuõhtu Taevaskojas.

Aiad täitusid stiilsete kohvikutega
Astrid Hiisjärv
ajaleht@lounapostimees.ee

Laupäevasele Tae-
vaskoja külasta-
jale võis sada-
konna elanikuga
Taevaskoja küla
päev märkamata

jääda, sest külakeskus ja elu-
majad jäävad matkaradadest
eemale. Kohalike unistus ongi
kunagi matkaradadeni viivad
teed külateedega ühendada, et
nii omal rahval kui turistidel
oleks rohkem ligipääse jõele.

Täiesti võõra inimesena
tekkis nii rõõmsameelseid ja
ürituse sujuvuse nimel ringi
siblivaid inimesi nähes küsi-
mus: kuidas nad sellise koos-
tööni jõudnud on? Kuulsin kii-
dusõnu külavanem Ahti Blei-
ve kohta, mehelt endalt tulid
omakorda kiidusõnad nii MTÜ
Taevaskoja juhatusekui teiste
aktivistide kohta.

Külalisi rohkem
kui istekohti
Sai selgeks, et sealsete tegija-
mate inimeste koduõu ei lõpe
aiaväravas: koristatakse, niide-
takse ja remonditakse küla pii-
rini. Taevaskoja on tõesti ilus
romantiline koht. Külapäeval
võis kahtlane tundumata üle
aia majahoovidesse kiigata ja
kus kohvik avatud oli, seal lau-
sa iluaias ringi kõndida.

Elanikke on Taevaskojas
ametlikult sadakond, lisaks
palju suvitajaid ja maakodu
omanikke. Kodukohvikuidki
oli sel päeval nii püsielanike
kui puhkajate aedades.

Vaevalt oli kell kohvikute
avamise hetkeni jõudnud, kui
jubakülastajad väravatest sis-
se astusid. Pidigi varakult tule-
ma, sest külalisi oli igas hoovis
rohkem kui istekohti ja nii kel-
la neljani välja.

Esimene kohvik meelitas
autot peatama ja sisse astu-
ma oma stiilsusega: õhupal-
lid, teenindajate kostüümid,
peremehe poolt bangalole sis-
se seatud vesipiibu-
kohvik Piip ja See-
ned. Maja välis-
seintele olid ripu-
tatud Aadu Kottise
maalid jakohvitaja-
tele laulis külla tul-
nud vennapoeg Jan-
Mattias Kottise.

Taevaskoja küla
tegi Eesti Vabariigi-
le juubeliks kolm kingitust.
Et turistid enam Suurt Tae-
vaskoda otsides külavahel ei
eksleks, pandi igast suunast
tulijate tarbeks üles suunavii-
dad. Bussipeatuse varjualune
sai aga uue sindelkatuse. Ehti-
miseks lisati kahe kihelkonna
värvides Eesti 100 logo. Kahe
kihelkonna toonides seetõttu,

et pool külast asus vanas-
ti Võnnu, pool Põlva kihel-
konnas.

Külakeskuse ees õnnis-
tas Põlva Maarja koguduse
õpetaja Toomas Nigola sisse
mälestuspingid kahele Tae-
vaskojas elanud ja ka küla
heaks palju teinud meestele.
Üks neist kooliõpetaja Daniel
Veiken ja teinekolonelleitnant
Oskar Kurvits.

Etendus mälestuspinkidel
Esimese jutuajamise neil pin-
kidel pidasid maha samad
mehed, siiski Lutsu teatri näit-
lejate kehastatuna. Jutt käis
Tartu–Petseri raudtee too-
misest läbi Taevaskoja, mida

peetakse küla alguseks, jakõi-
gest sellele järgnenust. Rongid
hakkasid siia tooma suvitajaid
Tartust. Kohalikel tekkis neid
majutades teenimise võimalus
ning nõnda hakati uusi suve-
maju ehitama.

Elva Lendteater naeru-
tas vaatajaid meeste ja nais-
te vaheliste nääklemiste-
ga ja andis terveks ülejäänud
õhtuks pidulistele jutuainet.

Muidugi käivad külapeo
juurde ka võistlused, seekord
siis noolevise, jalgpall, saapavi-
se ja limonaadipudelitele rõn-
gaste kaela viskamine.

Et inimesed ei unustaks
ära, et liha saab ka kodus
marineerida, toimub igal küla-

päeval grillimarinaadivõistlus.
Võistlejatele antakse kilo sea-
liha, see tuleb kodus marinaa-
di panna ja peoõhtul grillitak-
se kõik korraga ära. Valitakse
nii žürii kui publiku lemmik.
Publiku lemmiku valimine ei
pruugi küll päris õiglane olla,
sest kõigile kõigi kokakunsti
ei jätku.

Tahtsin kangesti teada, mis
kellani külarahvas tantsu lööb,
aga andsin enne lõppu alla.

Järgmisel päeval tabas pilk
äsja õnnistatud pinkidest möö-
da sõites seal suudlemas noo-
red. Nüüd on vähemalt ühe-
le pingile – nagu pargipingile
kohane – ka armastuse õnnis-
tus antud.

Küla tulevikuplaanides on
palju punkte, aga kolm neist
kohalike suurimad soovid. Esi-
teks kergliiklusteed, et inime-
sed kurvilisel sõiduteel ei peaks
kõndima. Teiseks suuremate
külatänavate valgustamine, et
möödasõitjad ikka aru saaks, et
nad ei kihuta mitte metsa, vaid
küla vahel. Kolmandaks tsent-
raalse veevärgi ja imbväljaku-
te loomine, sest see on praegu
kohaliku ettevõtluse arenemi-
se suurim takistus.

Järgmisel päeval tabas pilk
mälestuspinkidest mööda sõites
seal suudlemas noored. Nüüd
on vähemalt ühele pingile – nii
nagu pargipingile kohane – ka
armastuse õnnistus antud.

Küla tulevikuplaanides on
palju punkte, aga kolm neist

kohalike suurimad soovid.

Külakeskuse ees õnnistati sisse mälestuspingid Taevaskojas elanudjakaküla heakspalju teinudmeestele.NendevahelasuvkivisaiagaEesti Vabariigi 100.sünnipäevameenutava tähise.

Vaevalt oli kell
kodukohvikute

avamise hetkeni
jõudnud,kui juba

külastajad
väravatest sisse

astusid. Pidigi
varakult tulema,

sest külalisi oli
igas hoovis

rohkem kui istekohti janii kella
neljanivälja.

fotod:AhtiBleive
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VABA AEG

PIDU METSAPARGIS. Tänavu rohkelt välismaiseid muusikuid.

Intsikurmu festivalil
esineb üle 30 artisti

Madis Perli
madis.perli@lounapostimees.ee

Reedel saab
alguse kahe-
päevane Int-
sikurmu fes-
tival. Kolmel
laval astub

üles üle 30 artisti nii Eestist
kui välismaalt.

Suur suvepidu saab teoks
metsapargis, kus ligi 23 hek-
taril laiuv looduslik ilu on loo-
duskaitse all. Tänavust festiva-
li, mis järjekorras juba kuues,
iseloomustab välisartistide
rohkus ja mitmekesisus nii
muusikas kui atmosfääris.

«Esimest korda on siin
artist, kes teinud koostööd
Beyonce`i ja Drake`iga. See on
Big Freedia. Ja näiteks Clap
Your Hands and Say Yeah on
esimest korda ansambli aja-
loos üldse Baltikumis,» ütles
festivali peakorraldaja Mihkel
Kübar.
Valgusmängud ja
metsarestoranid
Pargi maagilisust tõstavad esi-
le valgus- ja videoinstallatsioo-
nid ning kunstitaieseid. Pub-
likut ootavad ees tänavatoi-
duala, metsarestoranid ja kaks
telkimisplatsi.

«Metsapargis on sel aas-
tal uusi kohti kunstnikele ins-
tallatsioonide rajamiseks, mis
külastajatele avastamisrõõmu
pakuvad,» rääkis Kübar.

Toitlustajad on loomas
oma eripalgelisi väikseid sop-
pe. Näiteks vegantoidu pakku-
ja Noodle Box üllatab külalisi
oma eriprogrammiga.

Esimest korda on võima-
lus ööbida lisaks tavatelkide-
le kõikide mugavustega ava-
rates Glämpingu hotell-telki-
des. Tänavakunsti tuleb samu-
ti varasemast rohkem,» loet-
les Kübar.

Kodumaistest muusiku-
test esinevad džässitalent Kad-
ri Voorand koos kitarrist And-
re Maakeriga, funk-soul-bänd
Lexsoul Dancemachine, laul-
ja ja helilooja Mari Jürjens.
Kupleelauludega astuvad üles
Jarek Kasar ja Olavi Ruitlane.

Samuti esinevad popmuu-
sik Rasmus Rändvee, parmu-
pilli populariseerija Meister-
jaan, räppar Reket, Põhjamaa-
de Hirmu ja Genka loodud hip-
hopi projekt 12EEK Monkey
ning palju teisi Eesti artiste.

Välisartistidest on kohal
Briti helikunstnik Ghostpoet,
USA räppar Big Freedia, USA
multiinstrumentalist Conner
Youngblood, Berliinist pärit
hiphopmuusika produtsent
Suff Daddy koos orkestriga The
Lunch Birds. Veel saab kuula-
ta Ungari bändi Mörk, Islandi
elektroonilise muusika lipulae-
va Kiasmos ja paljusid teisi.

Kõige noorematele on

mõeldud eraldi programmi-
ga Lastekurmu ala. See on
koht, kus saavad nii väiksed
kui suured puhata, mängida,
meisterdada, õppida, avastada,
teatrit teha, kontserte kuulata
ja hästi süüa.

Paljud tegevused on seo-
tud Intsikurmu asukoha ja
inspireeriva loodusega. «Val-
mistame metsapõues leiduva-
test käbidest kette või viskame
neid vastu vanu panne. Tee-
me onne, koome ämblikuvõr-
ke, mängime kännukabet ja
põristame trumme,» tutvus-
tas programmi Lastekurmu
projektijuht Bianka Soe.

Tunda on ka Aafrika hõngu
Reedel saavad lapsed tegele-
da metsajoogaga, meisterdada
seemnepalle, tutvuda Annika
Mändmaa juhendamisel loo-
dusest pärit pillihäältega ja
küpsetada koos Merle Liiva-
kuga pudelipannkooke. MTÜ
Pagulasabi viib läbi töötubasid
Aafrika tantsudest hummuse
valmistamiseni. Lastega män-
gib ja meisterdab Maru Karu
kunstistuudio ning õhtu lõpe-
tab Mari Kalkuni esinemine.

Laupäev algab lastekoh-
vikus Kniks & Kraaps koos
kosutava smuutirattasõidu ja
tädi Ruthi koduste pannkoo-
kidega. Tegutseb roopilli meis-
terdamise töötuba ning kohali-
kud aafriklased punuvad pat-
se. Õhtu lõppeb laste loodud
näidendi-kontserdiga kooslu-
selt Mina Olen Laps.

Lastekurmu ala ja töötoad
on kõikidele festivali külalis-
tele tasuta.

Bianka Soe,
lasteprogrammi juht

«Teeme onne, koome ämblikuvõrke,
mängime kännukabet ja

põristame trumme.»

Kuigi festivali programm on kirev, on kõige tähtsam roll muusikal. Tänavust festivali, mis järjekorras juba kuues, iseloomustab mitmekesisuska atmosfääris. foto: Eero Vabamägi/ postimees

8 ||lõuna-eesti postimees 1. AUGUST 2018

Virnastatud võsa ja
raiejäätmete ost

Hellenurme kaupluses saab tööd

MÜÜJA
Töökirjeldus

∞ kauba müük kassas
∞ kauba väljapanek
∞ kaupluse korrashoid

Nõuded kandidaadile
∞ tahe töötada teeninduses
∞ täpsus

Ettevõte pakub
∞ rõõmsaid töökaaslasi
∞ kindlat palka

Lisainfo: Hellenurme kauplus asub Valgamaal
Palupera vallas. Töö on tähtajaline.
Kandideerimine 25. augustini 2018.
Töö tüüp: täistööaeg või osaline tööaeg,
palgatöötaja (töö on vahetustega).

Kontakt tiiu@elvaty.ee,
tel 529 2863, 734 6366.

VALGAMAA PARTNERLUSKOGU
TAOTLUSVOORUD 2018. AASTA SÜGISEL

Taotlusvoorud on avatud 27.08.–14.09.2018.

Meede 1 „Töökohad ja teenused“ - ettevõtluse elavdamine ja
töökohtadeloomine.

Tegevus 1.1 Investeeringud häid töökohti säilitavasse ja/või
loovasse mikroettevõtlusse.
Tegevus 1.3 Piirkondlike võrgustike arendamine.

Meede 3 „Valgamaa tuntus ja maine" – algatused piirkonna
võimalustest teadvustamiseks väljaspool maakonda.

Tegevus 3.2 “Maale elama” tüüpi projektid, mis turundavad
tegevuspiirkonda väärt elukohana.
Tegevus 3.3 Valgamaa turundus turismi sihtkohana.

Taotluste hindamise tähtaeg partnerluskogus on 09.11.2018.

Rohkem infot kodulehelt www.valgaleader.ee



SPORT

Käsipallinoored
said Makedoonias
7. koha
Makedoonias lõppes kuni
20aastaste noormeeste
Euroopa käsipallimeist-
rivõistluste teise divis-
joni turniir. Eesti võitis
7.–8. koha mängus Itaalia
25 :19.

Läks üle kolme minu-
ti, kuni Alfred Timmo
viskest avavärav sündis.
Otto Karl Kont tegi peagi
2 : 0, kuid siis haaras Itaa-
lia ohjad. Mõnda aega
hoidsid Timmo tabamused
siiski mängu võrdsena.

Eesti rünnakud toimi-
sid aga väga vaevaliselt.
Meiekoondisel oli 11minu-
tiline periood, mil visati
vaid üks värav ning Itaa-
lia kasvatas vahet. 22.
minutil juhiti 10 : 6 .

Marken Järv alga-
tas eestlaste vahespur-
di, kuhu mahtusid veel
Markus Viitkari ja San-
der Sarapuukaks taba-
must kiirrünnakust. Pau-
sile mindi Itaalia 11:10
eduseisus.

Avapooltunni hea lõpp
teise algusse kahjuks üle
ei kandunud. Viie minu-
tiga oli Eesti 11:15 taga
ning treener Kalmer Mus-
ting kasutas mõttepausi.
Itaaliakasvatas vahe viie-
le väravale, aga siis algas
Eesti-poolne tagaajamine.

Rünnak muutus mit-
mekülgsemaks, vära-
vaid tuli mitmelt mängi-
jalt, kaitses võideldi isuga
ja Priskus tõrjus pea kõik
pallid, mis tema poole tee-
le saadeti. Hästi sekkus
mängu tapalane Vahur
Oolup, kelle tabamus 46.
minutil tabloole 18 :18 vii-
gi seadis. Järgmiselrünna-
kul viis kapten Ülljo Pihus
Eesti ette ning enam init-
siatiivi käest ei antud.

Timmo sai kirja
kaheksa tabamust, Kont,
Pihus, Viitkar ja Oolup
kolm väravat ning Sara-
puu, Järv, Tõnis Kase,
Karl Martin Kiis jaKert
Liinat lisasid ühe.

Eesti koondis sai EMil
kolm võitu ja neli kao-
tust. Meie resultatiivseim
oli Timmo 42 tabamu-
sega, Sarapuu viskas 38,
Kase 29, Kont 17, Pihus ja
viimased kaks kohtumist
vigastuse tõttu vahele jät-
nud Mathias Rebane 15
väravat.

Põlva mängijatest kuu-
lusid koondisesse San-
der Sarapuu, Ülljo Pihus
(mõlemad Põlva Serviti) ja
Tõnis Kase, Markel Veiko,
Mathias Rebane, Alfred
Timmo ning Marken Järv
(kõik Põlva Coop). lepm

Eesti U20 koondise kapten
Ülljo Pihus . foto: ehf

JÕUPROOV. Parimate seas sõitjad Eestist, Lätist ja Soomest.

Sõmerpalus trotsiti
põrgukuumust
Võrumaal Sõ-

merpalus pee-
ti kohaliku
motoklubi
eestvõttel
Eesti noorte

motokrossi karikasarja kuues
ja BucciMoto Pitbike sarja kol-
mas etapp.

Klassis 85cc olid joonel pea
kõik hiljuti Euroopa meistri-
võistluste finaalis osalenud
sõitjad, andis teada Helen
Urbanik motoalast kirjandust
välja andvast Arengu Kirjas-
tusest.

Esimest sõitu läks Mikk
Martin Lõhmus küll juhtima,
kuid langes sõidu lõpuks kol-
mandaks. Sõidu võitis Romeo
Karu, kes sõitis välja ka kiirei-
ma ringiaja ning oli tihedalt
kannul samas sõidus starti-
nud ainsal 125cc klassi sõitjal
Genry Arrasel, kellest möödu-
da siiski ei õnnestunud. Sõi-
du kolmanda koha sai Tristan
Uiga.

Kahe vooru vahepeal sai
Lõhmus ilmselt treener Priit
Rätsepalt väärtuslikke õpetus-
sõnu, sest teises sõidus ületas
vaid tema kõige tõhusamalt
ja tehniliselt perfektsemalt
Sõmerpalu raja pikka lainete
lõiku, kus ta konkurentidega
kohe vahe sisse tegi. Ka pari-
mat ringiaega parandas ta pea
sekundiga. Klassi võitiski Lõh-
mus Karu ja Uiga ees.

65cc klassis tegi Romeo
Pikand esimeses sõidus pärast
stardi võitu oma elu väga kee-
ruliseks, kuna pööras koge-
mata väiksema masinaklassi
lühemale rajale, mis tähendas,
et ta pidi nüüd konkurente vii-
masena jälitama hakkama.

Meeletut tööd tehes see
ka õnnestus ja viimasel ringil
oli ta juba liider Mark Peter-
soni (Valga motoklubi) ja Ivan
Dubatovkini ees. Teises sõidus
oli Pikandi edu teiste üle mäe-
kõrgune, ta võitis ligi 23sekun-
dilise eduga Petersoni ja Kas-
par Uibu (Sõmerpalu MK) ees.
Päeva kokkuvõttes oli esimene
Pikand, teine Peterson ja kol-
mas Uibu.

Klassis 50cc oli taas nii pal-
ju osalejaid, et sai teha A- ja
B-grupi sõidu. A-grupi sõitudes
domineeris nagu varasematel-
gi etappidel Eeka Laaksonen
Soomest lätlase Toms Dan-
kertsi ja kaasmaalase Samuel
Paalasmaa ees. B-grupi kolm
kiiremat olid Jakob Burman,
Mattias Tamekant ja Karel
Vahur Vingisaar.

Kõige pisemate osaleja-
te klassis 50 PW/Mini tegi
marulist tempot Sebastian
Johannes Klooren (Sõmerpalu
MK), kes tõusis esimeses sõi-
dus eelviimaselt kohalt esime-
seks, edestades Edvin Jürgenit
(Sõmerpalu MK) jaRomet Jun-
dast. Teises sõidus oli Jürgen
esimene Theo Koltsi ja Kloore-
ni ees ning päeva kokkuvõttes
olidki kiiremad Jürgen, Kloo-
ren jaKolts.

Sõmerpalus peeti ka Bucci-
Moto Pitbike karikasarja kol-
mas etapp. A- ja B-klasside
mõlemad ühissõidud võitis
Heido Havam, kes oli pea kõi-
gist vähemalt ringiga kiirem.
Mõlemas sõidus oli A-klassis
teine Juss Maidla (Kagu MK).
Esimeses sõidus oli kolmas
Karl Linke, teises Janis Ozolinš
ja ka kokkuvõttes oli A-klas-
si esikolmik Havam, Maidla
ja Ozolinš. B-klassi esikolmi-
ku moodustasid Marnet Teihc-
mann, Marleen Valdas ja Ola-
vi Villo.

Semi 88 ja Semi 88 juu-
nior klasside ühissõitu läksid
alguses juhtima Kaido Raud ja
Kristel Raba, kuid Jurijs Siga-
jevs möödus neist mõne rin-
giga. Teises sõidus jäi Sigajevs
viimasel ringil finišihüppele
tehnilise probleemi tõttu seis-
ma ning Raba pistis nii sõidu
kui etapivõidu tema ees tas-
kusse.

Teise sõidu teise jakolman-
da koha said Raul Rammula ja
Lauri Marks ning kuna Raud
selle sõidu katkestas, astusid
poodiumile kokkuvõttes Raba,
Sigajevs ja Marks. Juuniori-
de kolm kiiremat olid Keret
Kippari, Robin Kahu ja Mart
Saluste.

Pitbike 35+ klassi esimeses
sõidus suutis sarja eestvedaja
Marko Lepik mööduda pikalt
juhtinud Romet Ahist ja sõi-
du tema ning Jurijs Sigajevsi
ees võita. Ka teist sõitu juh-
tis Lepik poole võistlusmaast,
kuid pidi Sigajevsile viiendal
ringil alla vanduma. Ahit hoi-
dis ta kindlalt selja taga ning
võitis kokkuvõttes Sigajevsi ja
Ahi ees. lepm

Klassis 85cc olid
joonel pea kõik
hiljuti Euroopa

meistrivõistluste
finaalis osalenud

sõitjad.

65cc klassis oli parim Romeo Pikand Viljandi VMKst. Teine oli Mark Peterson Valga motoklubist ja
Kaspar Uibu Sõmerpalu motoklubist. foto: Einar Peterson

Valga noormees osales sumo MMil
Valga noormees Xsander

Solbaja käis Taiwanis
Taoyuanis toimunud su-

mo MMil kogemusi hankimas.
Juunioride U18 absoluu-

tarvestuses sai kahekordne
Euroopa meister Xsander Sol-
baja 7. koha ja täiskasvanute

+115 kaalukategoorias 9. koha.
Vastaseid oli tal vastavalt 10
ja 17.

Solbaja sõnul jäi eri-
ti kripeldama U18 arves-
tuse 7. koht, sest lootis Euroo-
pa meistrina paremat tule-
must. MMiks valmistus Sol-

baja aga Vinnis, kus temaga
tegeles individuaalselt Kaido
Höövelson ehk Baruto, kes on
noormehele suur eeskuju.

Xsander Solboja on väga
tänulik kõikidele toetajatele,
kes võimaldasid tal MMil osa-
leda. LEPM

Selgusid Põlvamaa
meistrid tennises

Põlvamaa meistrivõist-
lustel tennises osales
30 mängijat. Parimad

selgusid nii meeste ja nais-
te üksikmängus kui ka sega-
paarismängus.

Põlva tenniseklubi andis
teada, et naiste üksikmängus
krooniti meistriks Elo Toom,
kes finaalis alistas Kristel
Lusti. Kolmanda koha võitis
Katrin Härmits, kes omakor-
da alistas Katarina Keldo.

Meeste üksikmängu
finaalis kohtusid Taso Vahl
ja Indrek Talgre. Meistriks
krooniti Vahl. Kolmanda
koha võitis Kuldar Leis, kes
alistas Imat Lõbu.

Segapaarismängus selgus
meisterpaar väga pingeli-
ses mängus. Kristel Lusti ja
Indrek Talgre alistasid finaa-
lis Elo Toome jaRagner Lõbu.
Kolmanda koha võitsid Mer-
li Ermel ja Denis Pavlov. LEPM

FC Vastseliina alistas
Valga Warriori

Möödunud lau-
päeval kohtu-
sid jalgpalli kol-

manda liiga mängus
FC Vastseliina ja Valga FC
Warrior. Pikema kõrre tõm-
bas kodusel murul mänginud
Vastseliina, alistades külali-
sed 3: 2.

«Mäng oli küllaltki vägi-
valdne ja mänguilu oli vähe,
kuid tähtis on saada tabelis-
se kolm punkti ja seda me
tegime,» oli kirjas FC Vastse-
liina Facebooki-lehel. Võidu-
ga tõusis Vastseliina liigata-
belis Valgast mööda kuuen-
daks, jäädes kolmandast
kohast vaid kolme punkti
kaugusele.

Vastseliina läks Erki
Alliksoo jaArtur Paloki vära-
vatest poolajaks 2 : 0 juhti-
ma, ent teise poolaja kes-
kel jäädi Paloki teise kollase
kaardi tõttu vähemusse. Sel-

lest hoolimata läks Vastselii-
na mängu ka 3 : 0 juhtima,
kui Alliksoo leidis teist kor-
da väravavõrgu üles.

Kohtumise lõpp kulges
rohkem Vastseliina värava all
ning lisaminutitel suutis Val-
ga meeskond veel kaks vära-
vat tagasi lüüa, aga rohke-
maks nad suuteliseks polnud.

Sellega jätkab Vastseliina
oma head seeriat, sest eelmi-
ses mängus saadi 0 : 2 võit
SK Imavere üle ning üle-eel-
mises voorus alistati 5 : 2
Põlva FC Lootos.

Järgmises, 12. voorus
on 5. augustil väljakul kõik
neli kolmandas liigas palli-
vat Võru-, Valga- ja Põlva-
maa meeskonda. Vastseliinat
külastab FC Elva II. Võru FC
Helios II võõrustab Põlva FC
Lootost ning Valga FC War-
rior mängib võõrsil Tartu
FC Heliosega. Madis Perli

FC Vastseliinaalistas Valga FC Warriori 3:2. foto: Marta Kuljus

Põlva ja Võru noored jõudsid
Otepää Cupil poodiumile
Jalgpallinoored võistle-

sid juuli viimasel näda-
lavahetusel Tehvandi

staadionil laste jalgpallitur-
niiril Otepää Cup, kus kon-
kurentsi pakkusid ka võist-
konnad Lätist ja Venemaalt.

2008. ja2009. aastal sün-
dinud poiste vanuseklassis
mängiti seitse seitsme vastu
ja mänguaega oli kaks kor-
da 15 minutit. 2008. aasta
klassis läks võit meie lõuna-
naabritele, sest finaalis alis-
tas Smiltenes BJSS FC San-
tose meeskonna 1: 1 viigiga
lõppenud normaalaja järel
penaltitega 3: 2.

Kolmanda koha viisid
koju FC Helios Võru jalg-
pallipoisid, kes alistasid
3.–4. koha mängus Viimsi
MRJK kindlalt 4 : 0.

Samas vanuseklassis olid
FC Otepää kuues jaTõrva JK
kaheksas.

2009. aasta vanuseklas-
sis võidutses finaalis Põlva
FC Lootose 4 : 1 alistanud
Viimsi MRJK I võistkond.
3.–4. koha mängus oli JK
Tammeka Sinine 3 : 2 parem
FC Florast.

Kohalik FC Otepää
võistkond lõpetas turniiri
12. kohaga. Madis Perli

Otepää Cup 2018 tõi kokku võistkonnad mitmest riigist.
FOTO: MAKSIM MITROFANOV
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The Biofore Company

UPM Otepää vineeritehastoodab puidupinnalist ja pealistatud kasevineeri. Meie
toodangut kasutatakse ehituses, transpordivahendites, veeldatud maagaasi tankerites
jms. Ettevõtte toodangust üle 90% eksporditakse. Praegu 260 töötajaga tehas tegut-
seb alates 2000. aastast. Otepää tehas kuulub rahvusvahelisse UPM-Kymmene
kontserni, mis ühe maailma juhtivaima metsatööstusettevõttena annab tööd kokku
ligikaudu 20 000 inimesele.

Võtame tööle

JÄRELTÖÖTLUSE KOORDINAATORI,
kes tegeleb tootmise planeerimise ja materjalide hankega, vastutab kvaliteedi-
nõuete täitmise eest ning koordineerib järeltöötluse osakonna töötajate tööd.

Ootame Sind kandideerima, kui naudid tööd numbrite ja andmetega, Sul on silma
detailidele, oled süsteemne ja avatud suhtleja, valdad heal tasemel inglise keelt
ja arvutit. Kasuks tuleb soome keele oskus ja töökogemus tootmise planeerimise
programmidega (SAP).

Uuele töötajale pakume vastutus-ja vaheldusrikast tööd, korralikke töö-ja
palgatingimusi, erinevaid spordi-ja tervisesoodustusi ning võimalusi enese
arendamiseks rahvusvaheliselt edukas ettevõttes.

Otepää tehast tutvustava video leiad YouTube keskkonnast märksõnaga
„WISA Otepää“.

Kandideerida saab läbi CV Keskuse või saates CV e-posti aadressil
reet.treial@upm.com.

Lisainfo: personalijuht Reet Treial, tel 5306 7645.

SUVISELT SOODSAD KEEVISRAAMIL
HAAGISTE PAKKUMISED

BREN325H
(kast 3,25 x 1,5 m, porte 0,4 m) +

plastkaas + tugiratas

Komplekti hind 1590 €

BREN275H
(kast 2,75 x 1,5 m, porte 0,4 m) +

plastkaas + tugiratas

Komplekti hind 1530 €

NB! Pakkumised kehtivad üle Eesti kuni kaupa jätkub.
Võta ühendust meie lähima müügikohaga

Tartu: Tööriistamarket | Ringtee 78 | tel 508 1775

Põlva: Raudnagel OÜ | Kuuse 5 | tel 503 9140
Viljandi: Ants Viljandi OÜ | Riia mnt 54n | tel 434 5630

KINNISVARA

Vaata ka teisi soodsaid pakkumisi

www.brentex.ee

Müüa suvila Valgamaal Jaanikese
külas Ringtee 18. Üldpind 1178 m²,
hoonealune pind 107 m². Suvila
ümber olemas kandev viljapuuaed,
kasvuhoone koos majandusruumi-
ga, kaev,väike bassein ja puukuur.
Tel 5665 2073.

Ostan maamaja, võib vajada reno-
veerimist. Tel 522 5495.

Ostan maja Valgas. Tel 5331 4660.

Otepää vallas, Pühajärvel anda üü-
rile 2toal krt. Tel 5811 2240.

Otsime taastamisväärilist talu-
kompleksi Lõuna-Eestis koos
maaga. Võiks olla hea ligipääs ja
elektriliitumise olemasolu. Pakku-
misi ootame tel 5307 1900.

OÜ Estest PR ostab põllu-ja
metsamaad. Tel 504 5215,
514 5215.

METSAMATERJAL

Müüa käsitsi kooritud kuuselatid.
Teen aedu, suvekodasid, püstko-
dasid. Tel 5662 5497.

Ostame metsakinnistuid, raieõi-
gust ning põllumaad üle Eesti (ka
saared), vanu talukohti koos maa-
ga. Pakume ülihead hinda. info@
metsavara.ee, tel 528 8784. www.
metsavara.ee

TÖÖ
Atria Eesti AS pakub tööd raami-
pesijale. Tööpäevkl 08.00–16.30,
L, P puhkepäevad, töökoht asub
Valgas. Ootame CV märksõnaga
\»raamipesija\» esimesel võimalu-
sel e-posti aadressile personal.es-
tonia@atria.com. Soovi korral pa-
lun tulla kohale aadressile Metsa
19, Valga. Tel 5853 8000. Ettevõtte
kodulehekülg www.atria.ee

Atria Eesti AS võtab tööle toot-
misruumide koristaja. Täistööaeg,
tähtajatult. Tööpäeva algus kl
16.00, töö graafiku alusel, töökoht
asub Valgas, vajalik eesti ja vene
keele oskus suhtlustasandil. Oota-
me CV märksõnaga \»koristaja\»
e-posti aadressil
personal.estonia@atria.com
Soovi korral palun tulla kohale
aadressile Metsa 19, Valga 68206.
Tel 5853 8000, ettevõtte kodu-
lehkülg www.atria.ee

VärskaLasteaed kuulutab välja
konkursi lasteaia liikumisõpetaja
ja muusikaõpetaja leidmiseks
(0,25 + 0,25 ametikohta). Kandi-
daadi avaldus, CV ja kvalifikatsioo-
ni tõendavate dokumentide koo-
piad palume saata 21. augustiks
2018 aadressile Lasteaia 2, Värska
64001, Setomaa vald, Võru maa-
kond või e-posti aadressile varska.
lasteaed@setomaa.ee Tööle asu-
mise aeg september 2018. Lisainfo
telefonil 514 0870.

Tellimuse saad vormistada
telefonil 666 2525
lounapostimees.ee/tellimine
levi@postimees.ee või

Vabaduse 38, Valga

www

Wõro Büroo Jüri 16, Võru
Bürooteenuste OÜ Oja 7, Põlva

Graafiku alusel öötöö C-kat auto-
juhile-ekspediitorile. Tel 507 1750.

Marico Metall pakub töödlaaduri-
juhile. Tel 5616 7790.

Marico Metall pakub tööd sortee-
rijale. Sooviavaldus saata
info@maricom.ee, tel 5616 7790.

Otsime metsaväljaveo traktoris-
ti masinale MTZ-1221.3. Tel
522 7835.

Pakume tööd liiklusreguleerijate-
le. Töö üle Eesti. Vanuses 18–35.
Kasuks tuleb B-kat juhiluba. Kooli-
tus ettevõtte poolt. Tel 5631 5291.

Pakun püsivat tööd rahvusvahelis-
te vedude autojuhile Eesti-Soo-
me-Eesti ringidel. Tel 501 3193.

Tõrva Gümnaasium võtab kon-
kursi korras tööle eripedagoogi.
Avaldus, CV ja haridust tõenda-
vate dokumentide koopiad saata
hiljemalt 13.08 meiliaadressile
kool@torva.edu.ee. Tööle
asumise aeg 27.08.2018. Tel
525 5384.

Töö raamatupidajale Tartus. Tel
515 7377.

PÕLLUNDUS
Ostan lägapüti, põllurullid, adra
ja traktori. Tel 5613 1000.

SÕIDUKID
Sõiduautode kokkuost. Tel
553 3060.

TEADE

Augustikuulaat 04.08 kell 9–16
Elvas kultuurikeskuse parklas.
Korraldaja Keskoja OÜ. Tel
5661 8707.

RÄPINA LAAT 5. augustil kl 9–15
Räpina Tuletõrje väljakul. TULE
KOGU PEREGA!

TEENUS

Aedade-terrasside ehitus. Tel
5675 3918.

Kaevude puhastus, septikute pai-
galdus, veetrasside ja kanalisat-
siooni rajamine. Tel 5813 5496,
www.santeenus.ee

Katuste pesu ja värvimine. Tel
5565 0673.

02.08. Suislepa laululava 16.08. Luke mõisa suvelava
10.08. Alatskivi mõisa tallihoov 17.08. Luunja Roosiaed
12.08. Villa Müllerbeck (Otepää)

Algus kl 19
Piletid Piletilevist ja kohapealt
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Katuste süvapesu ja värvimine.
Akende pesu ja veerennide puhas-
tus. Tel 5638 8994.

Korstnapühkija (ka maal), redel
kaasas. Tel 5191 6605.

Miniekskavaatori JCB 8018 rent.
Tel 520 6757.

Polsterdame uksi. Tel 550 7679.

Raamatupidamisteenus. Tel
5624 1795.

Rakkekaevude kaevamine, puhas-
tamine ja remont. Tel 5638 1774.

Rakkekaevude puhastamine, kae-
vamine ja remont. Tel 5634 4807.

Salvkaevude kaevamine, puhasta-
mine ja remont. Tel 5679 3951.

Salvkaevude kaevamine, puhasta-
mine, süvendamie jaremont. Rõn-
gaste vahetamine ja kaevupealsete
ehitus. Tel 5840 0240.

Septikute paigaldus ja müük,
süvaveepumpade paigaldus, vee-
ja kanalisatsioonitrasside ning
maakütte paigaldus. Tel 521 7415.
info@veegrupp.ee

Septikute müük, paigaldus, kae-
vamistööd. Tel 5551 3306.

Soodsad viisateenused Venemaa-
le. OÜ Vaatevinkel, tel 508 6861,
www.vaatevinkel.ee

Tiigre Teenused OÜ: kaevude
kaevamine ja puhastus, ohtlike
puude raie, hekkide pügamine,
võsa ja viljapuude lõikus, muru
niitmine traktori ja trimmeriga.
Tel 5647 5546.

Torutööd, küttesüsteemide läbi-
pesu, veevarustussüsteemide ja
pumpade paigaldus. Tel 5813 5496,
www.santeenus.ee

Veo-ja kolimisteenus. Vana
mööbli ja kodumasinate vedu.
Tel 5909 0312.

ENNUSTUSLIIN tel 900 3014,
95 s/m.
Hästi soojustatud maja isoleerib
ka liigset kuuma. SÜSTIME SEI-
NAD SOOJAKS TERMOVAHUGA,
maja hind alates 600 €.

www.therm.ee, tel 5660 6010.

KAARDID ENNUSTAVAD. Tel
900 1727, 24 h.

Ohtlike puude langetamine ja
puude hooldus. Olemas vastutus-
kindlustus ja arboristi kutse-
tunnistus. Tel 5629 9559.
andres.poldre@gmail.com

OHTLIKE PUUDE LANGETAMINE.
Tel 505 4983, www.ohtlik.ee
Parim HIND, telli mind! Fekaalitee-
nus. Välikäimla rent. Tel 525 6254,
www.tommirent.ee

PUIDUHAKKIMISE TEENUS. Täp-
sem info tel 5351 1321.
Teostame katuse-, fassaadi-,
üldehitus-ja vundamenditöid.
OÜ VIIMVAL. Tel 5554 8863.

MÜÜK

PUIT-JA EHITUSMATERJALI
MÜÜK. TASUTA KOHALEVEDU
ÜLE EESTI. KÕIK, MIDA EHITU-
SEKS VAJAD. WWW.KPUIT.EE Tel
5593 6326

Saematerjali, voodri-, põranda-ja
terrassilaudade müük. Tel 5818
8863, Pärna pst 13 (Biltexi hoov).

Ehitusliku saematerjali, voodri-ja
põrandalaudade müük Valgamaal
Tsirguliinas. Pidevalt suur valik ja
soodne hind. Veovõimalus. Tel
522 9571.

Finlaid OÜ müüb Tiidu külas sise-
ja välisvoodrilaudu, immutatud
terrassilaudu, puitbriketti. Tel
5333 4346.

Kuivad pakitud kütteklotsid. Vedu
tasuta. Tel 5383 9215.

Müüa küttepuid. Tel 5393 6382.

Müüa liiva, kruusa, killustikku,
sõelmeid, mulda (1-35 tonni).
Kopatööd. Tel 528 3255.

Müüa mulda, liiva jakruusa. Tel
517 4609.

Müüa mulda, liiva, kruusa (4 t).
Tel 527 9707.
Müüa pelleteid (6 ja 8 mm), alus
960 kg. Tel 528 6403.

Müüa puitbriketti (ümar, kandili-
ne, alus 1 tonn). Tel 528 6403.

Müüa põranda-, voodri-ja ehitus-
laudu. Erinevad laiused. Vedu ta-
suta. Tel 506 4651.

Müüa ehituslikku saematerjali,
voodri-, põranda-, terrassilaudu
ja servamata laudu. Pikkused
3–6 m. Laudade värvimine. Vedu
üle Eesti tasuta. Tel 528 2268.
Müüa kuivad kütteklotsid
(45 l/kott, h 1,80 €). Tel 5801 5192.
Müüa kuivi pakitudkütteklotse ja
kaminapuid, pelleteid ning puit-
briketti alusel. Vedu tasuta. Tel
433 3130, 523 8503.

Otse tootjalt kandiline kase
puitbrikettal 169€, turbabrikett
al 119 €, pakitud kivisüsi al 230 €,
6 ja 8 mm pellet 185€, klotsid
võrgus 2 €. Vedu. Tel 506 8501.
Poolkuiv kask ja lepp. Tel
5354 2420.

OST

OSTAN SILO JA HEINA.
Tel 5303 0951.

VANAVARA

Ostan Vene kopikaid, juubelirub-
lasid, vanu fotosid, postkaarte,
märke, ikoone, samofari, hõbe-
esemeid ja muud. Tel 501 9842.

LEITUD

26. juulil Valga vallast Korijärve kü-

last leitud emane kass. Ootab
omanikku Valga loomade varju-
paigas Laatsi 11a, tel 529 9880.

11. juulil Tõrvast Tartu tänavalt
leitud sõbralik emane kass koos
4 kassipojaga. Ootavad omanikku
Valga loomade varjupaigas Laatsi
11a, tel 529 9880.

26. juulil Valga vallast Korijärve
külast leitud täiskasvanud emane
kass koos 2 kassipojaga. Ootavad
omanikku Valga loomade varju-
paigas Laatsi 11a, tel 529 9880.

26. juulil Valga vallast Korijärve
külast leitud täiskasvanudisane
kass. Ootab omanikku Valga
loomade varjupaigas Laatsi 11a,
tel 529 9880.

27. juulil Tõrvast Riiska linnaosast
leitud noor isane kass, umbes

1 aasta vanune. Ootab omanikku
Valga loomade varjupaigas Laatsi
11a, tel 529 9880.

27. juulil Tõrvast Riiska linnaosast
leitud täiskasvanud emane kass
koos 3 kassipojaga. Ootavad oma-
nikku Valga loomade varjupaigas
Laatsi 11a, tel 529 9880.

Sooru külast Kesk tänavalt leitud
täiskasvanud emane kass, kes elas
seal juba mõnda aega. Alates 6.
juulist varjupaigas. Kass on sterili-
seeritud, mikrokiipi ei ole. Ootab 
omanikku Valga loomade varju-
paigas Laatsi 11a, tel 529 9880.

KASUTATUD ASJAD

Ostanigasugust vanavara, ka
nõukogudeaegset. Tel 513 9927.

Ostan Vene raha: 2kopikaline
(1925, 1927), 5kopikaline (1927,
1934, 1970, 1971, 1972), 10kopikali-
ne (1942, 1944) 15-ja 20kopikaline
(1934, 1970, 1971, 1972, 1973). Mak-
san 40 €/tk. Tel 5607 6632.

Ostan Vene kellasid. Ei pea olema
töökorras. Tel 5872 5458.

Nahkköites jm vanade raamatute
ost! Tel 5649 5292.

Märkide ost, 100 €/tk. Tel
5649 5292.

Setu ehete (sõlg 500 €), hõbe-
rublade, märkide, medalite, hõbe-
da jm vanavara ost. Tel 5649 5292.

Avaldame kaastunnet
Kaja Kaldmaale ema
HELEPLOOMI

surma puhul.
Valga Vallavalitsus

Me südames Sa ikka elad,
jääd mõttes meie keskele...

HELEPLOOMI
mälestavad ja tunnevad kaasa

omastele Karin, Raina
ja Linda perega.

Ei enam kõndimas Sind teel,
Su hääl me kõrvus püsib veel.
Ei enam naeratust Su suul,
nüüd tasa leinas nutab tuul...

Mälestame kauaaegset
naabrimemme

HELE PLOOMI
ja tunneme südamest kaasa

kõikidele lähedastele.

Galja, Anu, Viktoria, Ingrid

Siiras kaastunne Enelile,
Merlinile ja teistele lähedastele
armsa vanaema, vanavanaema

ja ämma
HELEPLOOMI

kaotuse puhul. Merle ja Reelika
peredega, Ljuba ja Ahti

Südamlik kaastunne
Kaja Kaldmale perega armsa

ema, ämma ja vanaema
HELE PLOOMI

kaotuse puhul.
Perekond Saul

Aeg annab teised tagasi, ei emasüdant iialgi...

Teatame sügava kurbusega, et lahkus meie kallis
ema, vanaema, vanavanaema ja ämm

HELE PLOOM

23.09.1929–30.07.2018
Leinavad lähedased.

Ärasaatmine 2. augustil kell 11 Laatre kirikus.

Tuul puude ladvus tasakiigub, me vaikses leinas langetame pea...

Siiras kaastunne Kajale perega ja kõigile lähedastele kalli
HELE PLOOMI

kaotuse puhul.

Kersti, Gunnar, Signe ja Sille peredega

Üks naeratus katki läks klirinal, muutus pisaraiks iga ta kild
ja tee ääres hakkas neist õitsema
kurb ära-mind-unusta-lill.
(Viivi Luik)

Mälestame kauaaegset naabrimemme
HELE PLOOMI

Tunneme südamest kaasa Kajale, Enelile ja Merlinile peredega
ning Õiele ema, vanaema, vanavanaema ja ämma surma puhul.

Virve, Valli, Tarmo ja Mihkel

Üks tee on lõpuni käidud,
üks süda on vaikinud...

Mälestan kallist õde
HELGI MÄNNISTET

Avaldan sügavat kaastunnet
lastele peredega.

Vambola abikaasaga

Igaveseks kuigi lähed, mälestus
on jääv. Muld ei seda matta
suuda, meelde meile jääd.

AIN ERIK
Mälestame toredat kolleegi

ja metsameest. Südamlik
kaastunne kõigile omastele.

Tiia, Heli, Ulvi, Ilmar,
Tõnu, Kalev

Päike paitagu Su kalmu,
kuu ja tähed valvaku...

Südamlik kaastunne
Sirjele, Heinole ja Unole ema

ning Eldurile õe
HELGA RAIDALI

surma puhul.
Elli perega

Aeg annab, aeg võtab,
aeg mälestused jätab...

Südamlik kaastunne
Leilile, Kalevile ja Reinule

peredega kalli
HELGI-LOREIDA

MÄNNISTE
kaotuse puhul.

Kaie, Enn ja Olev

Südamlik kaastunne Kajale
perega kalli ema

HELEPLOOMI
lahkumise puhul.

Õie, Ülle ja tema lapsed

Vaikivad rõõm ja mure,
kõigest jääb miski, mis ei sure...

Teatame sügavakurbusega, et
lahkunud on meie kallis
ENNO TUVIKENE

22.05.1941–27.07.2018
Leinavad lesk, lapsed ja

lapselapselaps.

Ärasaatmine 1. augustil kell 12
Võrus Meegomäe leinasaalis.

Iga lahkumine on raske,
iga teelesaatmine kurb...

Südamlik kaastunne
Enelile ja Marekile lastega
ning Kajale ja Õiele kalli

HELEPLOOMI
surma puhul.

Küllike, Aino, Volli

Sind leinama jääb kodumaja,
igatsema koduõu...

Südamlik kaastunne Kaja
perele armsa ema, ämma,
vanaema ja vanavanaema

HELE PLOOMI
kaotuse puhul.

Laine, Leida, Aliide
ja Kaie peredega

Vaikselt kustus hele valgus,
täis sai sinu eluring...

Südamlik kaastunne Kajale
kalli ema

HELE PLOOMI
kaotuse puhul.

Aino perega

Südamlik kaastunne kõikidele
lähedastele

ENNO TUVIKESE
kaotuse puhul.
Perekond Kõgel

Mälestame head sõpra
ja jahikaaslast

ENNO TUVIKEST
Koikküla jahiselts
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12. august
kell 9–15

11. august
kell 9–18
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REEDE
10. august

laululaval kell 21.00 AVAPIDU: TANEL PADAR,
5MIINUST, MERLYN UUSKÜLA, DJ MÄRT RANNAMÄE

LAUPÄEV
11. august

PÜHAPÄEV
12. august

laadalaval kell 11.00 / 12.30 / 14.00
TOIVO ASMER, MERLE LILJE ja PEETER KALJUSTE
laululaval kell 16.30 ROMURALLI
NANCY, VANEMÕDE, SINGER VINGER
staadionil
kell 12.00 ESTONIAN CUP RATTAMARATON
kell 17.00 2 QUICK START, SMILERS, SHANON,

PATUNE POOL, HELLAD VELLED, SUNLIGHT
kell 24.00 ILUTULESTIK

laadalaval kell 10.30 / 12.30 / 14.00
VANAMEISTRID OJARI ja EINAR
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