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Kõlleste vallapäev
Krootuse
mõisapargis

Juba neljandat suve otsin malevakomandörina
vastust küsimusele,
miks vahetavad mürsikud mõnusa suvise äraolemise varase tõusmise
ning töötegemise vastu.
On see koostegemislust,
esimene omateenitud
raha, kaaslaste tunnustus, tahtmine oma kodukoha heaks midagi ära
teha - kes teab? On ju
ühes malevalaulus read
«Tulge ja tundke, et olete malevas midagi ilusat
teinud.»
Särasilmseid Krootuse
rühma malevlasi võis sel
suvel tegutsemas näha
10.-21. juulini sauna ning
vanadekodu ümbrust koristamas, värvipintslitega
garaaži juures, puid ladumas, lillepeenraid rohimas, äärekive umbrohust
puhastamas, kärudega
prahti vedamas, rehade
ja labidatega pargis ning
koolimaja ümbruses.
Kõmmikad korjasid ka
Krootuse Agro põllul
tuulekaera ning töötasid
Tamme talu maasikapõllul.
Pärast tööpäeva ootas
malevlasi maitsev lõunasöök ning sõbralik kokatädi. Õhtupoolikul võeti
ühiselt midagi huvitavat
ette - külaskäik Mesipuu
malevarühma, rebaste
ristimine, orienteerumine, taimedest malevlase
meisterdamine, erinevad
võistlusmängud, malevaauto kujundamine,
Krootuse pargi vanema
ning kõrgema puu leidmine ning liigiline tundmaõppimine, parvesõit,
grillimine, Otepää seikluspargi külastamine
koos võimalusega oma
julgust ning osavust
proovida, bowling.
25.-27. juulil toimus
Põlvamaa maleva kokkutulek, kus osales 16 Põlvamaa malevarühma.
Kolmel kokkutulekupäeval said malevlased
proovile panna nii oma
vaimseid kui füüsilisi
võimeid – laulukonkurss,
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Augustikuu teisel laupäeval oli juba hommikul vara vallamaja juures kuulda-näha siginatsaginat. Nimelt käisid ettevalmistused vallapäeva läbiviimiseks. Eriti vahva oli näha, et kohalikud noored armastavad oma kodukohta,
sest esimesed pidulised olid kohal juba hommikul kella 9 paiku ja aitasid suurima rõõmuga ettevalmistustele kaasa.
Vallapäev algas laadaga, kus olid esindatud
peamiselt oma valla ettevõtjad. Siinkohal tasub
mainida, et kohalik ettevõtlus on väga mitmekesine. Müüdi nahast ja puidust valmistatud esemeid. Nagu suve lõpule kohane, ei puudunud
seegi kord värskelt võetud mesi, maitsetaimed,
puu- ja juurviljad.
Krootuse rühm 2006.

Erakogu

Krootuse malevlastel
möödus põnev suvi
rühma tutvustus, laagrikaunistamisvõistlus, malevateemaline viktoriin,
tooli disain. Kokkutuleku
teine päev kandis nime
Ohutuspäev – malevlased läbisid 15 punkti, kus
nad said teadmisi ja
praktilisi oskusi igapäevaelus ettetulevate ohusituatsioonide lahendamiseks (tuletõrje, esmaabi,
vetelpääste, politsei, matkatehnika, mägironimine).
Krootuse rühm saavutas kokkutulekul 8. koha.
Äramärkimist väärib
matkatarkuste 1. koht ja
rühma tutvustamise ning
telklinnaku kaunistamise
3. koht. Kiidusõnad malevastaabilt saime malevaliku stiili loomise eest.
Majandusteadlane
Charles Handy raamatust pärineb mõttetera:
«Selleks, et elatist teenida, peab oskama kätega
tööd teha. Selleks, et rikkaks saada, peab omandama ka peaga tööoskuse.» Et malevlastel on esi-

Kootuse rühma laul 2006
Päike tõuseb taas, loodus äratab
tööle hakkab me vaffa malevarühma
kindad kätte ja vaim ka valmis,
sest et tööd meil vaja teha hulgaga
Koristame kõik solgi, prahi ja muu
korda Krootuse, ei paota keegi suud!
Värvised on riided, tömbikskulunud luud,
kuid me töötahe pole kadunud.
Selg on põlend, märg on kaenlaalt
riided kulunud, sokid aukus jalas,
kuid mis hullem veel tappev higikas meid lämmatamas on
Juuksed sassis peas, värisevad käed
kisub küüru selg, kõveraks ka kael
kõik see valu kaob,
kui sa silmis korraks kodupaika näed

mene oskus olemas, pole
vaja kellelgi kahelda, teise oskuse omandamiseks
on ees terve kooliaasta.
Teadmisterohket kooliaastat ning tänusõnad
Sulle - Reigo, Rahel, Marit, Kerli, Meelis, Lilian,

Eveli, Imre, Marit, Sander, Helina, Tauri, Egle,
Juss, Renar, Getter,
Michel, Maritana – kauni
malevasuve eet!
MERLE ILM
Krootuse rühmajuht

Veel võis osta kohalikus pagaritsehhis valmistatud küpsiseid, isetehtud käe- ja kaelakeesid,
jäneseid ja kasutatud riideid. Oli esindatud ka
Oriflame firma. Ja nagu ühele laadale kohane, sai
siingi igaüks kätt proovida õnneloosi tõmbamises. Eriti meeleolukas oli aga Põlvamaa talurahvamuuseumi äraarvamismäng, mis viie õigesti
nimetatud eseme eest tõi võiduks vabapääsmed
muuseumi.
Lõuna paiku oli kavas kaherattaliste sõidukite võistlus, kuid selle erinevusega, et seekord oli
võistlus valdadevaheline.
Päev jätkus laste meisterdamisnurgaga, kus
teemaks oli «Selle suve mood», mille töödest on
praegu näitus vallamajas ning Kõlleste
triatloniga. Võistluse kavas oli jalgpalliga takistuse läbimine, kotijooks ja jooks. Kuigi pealtnäha tundus võistlus lihtne olevat, koges nii mõnigi osalejatest, et kõik pole kuld, mis hiilgab.
Viktoriini võitis võistkond nimega «Ross».
Kolmele esimesele võistkonnale oli välja pandud
auhind, milleks olid raamatud. Meeleolukaks
kujunes apelsinimäng, õhupalli katkipuhumise
võistlus ja õunasöömise mäng, kus mängija pidi
sööma õuna, mida tema kaaslane käega kinni
hoidis.
Vallapäeva säravaimaks etteasteks oli tants
«Seevald», mida esitasid Ly Vätson, Aime Palm,
Liia Tina, Karin Viljus, Eva Raup ja vallavanem
Andrus Seeme. Õhtuprogrammi juhtis Henrik
Normann ning päeva lõpetuseks mängis tantsuks ansambel «Mix Mitte».
Võttes arvesse, et samal kuupäeval oli suuri
üritusi ka ümberkaudsetes valdades ja maakondades, siis võime oma vallapäeva igati kordaläinuks lugeda ja püüame ka järgmisel aastal seda
traditsiooni jätkata.
Ilusat sügist kõigile!
KARIN VILJUS
MTÜ Krootuse Kultuuriseltsi tegevjuht

Kuidas möödus tänavune jaanipäev
Kõige tähtsam mõjutaja
välipidude õnnestumise
juures on ilm. Ja sellega
läks
meil
tänavu
jaaniäeval õnneks. Ilmataat kinkis meile ilusa ja
sooja jaanipäeva.
Üritusterohke päev algas kaherattaliste sõidu-

kite võistlusega. Kavas
olid jalgrattakross, mopeedikross ja võrrikross.
Järgmisele võistlusele
ootame osavõtjaid ka
naabervaldadest.
Edasi läks jaanipäev
võrkpalliga, mis ei tahtnud ega tahtnud lõppeda. Väga tasavägiseks ja

haaravaks võistluseks
kujunes «Kõlleste Koljat», kus nii kohalikud
kui ka kaugema kandi
inimesed said rammu
katsuda. Võitjaks tuli
Viimsist pärit mees Kristjan Urm. Teiseks jäi oma
valla mees Allan Alits ja
kolmandaks tuli jõgeva-

maalane Andres Metjer.
Meeldejääv ja südantliigutav oli jaaniõhtu
kontsert, kus esinesid
laululapsed Saidi Tammeoru juhendamisel,
tantsurühm «Krookus» ja
naisansambel «Viska
Viit». Ning kontserdi lõppedes süütas vallavanem

Andrus Seeme lõkke,
mille paistel pidulised
õhtu hilistundideni tantsisid. Tantsuks mängis
Põlvamaa
ansambel
«Weekend».
Keskööl rõõmustas kohalolijaid uhke ilutulestik, mis on saanud
Kõlleste valla jaanipidu-

de traditsiooniks.
Pidu möödus probleemideta, kuigi inimesi oli
üle ootuste palju, umbes
600-700.
KARIN VILJUS
MTÜ Krootuse Kultuuriseltsi tegevjuht

