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Reformierakonna Otepää piirkonna kandidaadid
ootavad teid valima!
KULDAR VEERE		

Otepää vallavolikogu kandidaat number 101

KALEV LAUL

Otepää vallavolikogu kandidaat number 102

AS Rait nõukogu esimees

Endine Otepää vallavanem

Kuldar on lõpetanud Tartu Ülikooli majandusküberneetika eriala ja sisuliselt kogu elu tegutsenud
ettevõtjana.
Otepää linna külje alla, Nüpli külla, kolis ta oma perega 11 aastat tagasi. Pere on suur. Neljast
lapsest vanim on juba täiskasvanu ja noorim käib veel lasteaias.
Oma ettevõtja elus on Kuldar
kogenud, kuidas avatud juhtimise ja hea meeskonnaga on võimalik organisatsioone edukalt
arendada.

Kalev on olnud Otepää vallavanem kolm aastat. Sellesse aeg jäi mitmeid olulisi sündmusi. Näiteks Otepää
900 aastapäeva tähistamine või haldusreformi läbiviimine.
2013. aasta valimistest tänaseni on Otepää volikogu koalitsiooni kooseis muutunud neli korda, meenutab
Kalev. Tal on hea meel, et vaatamata volikogu hüplikule poliitika kujundamisele suutis ta vallavalitsuses tagada
kolmeks aastaks stabiilsuse ja lahkudes
anda üle kompetentse ning teotahtelise
meeskonna. Kandideerides Reformierakonna nimekirjas, soovib Kalev tagada
stabiilsuse ka volikogus.
Kalev on kindel, et uuel Otepää vallal
on võimalus teha oma arengus märkimisväärne hüpe, aga seda juhul kui volikogus on kompetentsed ja teotahtelised
inimesed.
Kalev on varasemalt teinud tööd riigisektoris – PRIAs büroo juhatajana
ja Sotsiaalministeeriumis nõunikuna.
Lisaks Otepää vallavanemana saadud
kogemustele on tal teadmised suurema
omavalitsuse juhtimisest Valga linna
aselinnapeana. Kalev on teinud tööd
ka ettevõtjana, kirjutades projekte ja
toetustaotlusi. Kalev usub, et tema kompetents erinevatest eluvaldkondadest ja
majandusharidus annavad talle kindluse juhtida edukalt Otepää valda. Lisaks,
lõpetas ta sellel aastal ühena vähestest
Eesti omavalitsusjuhtidest EASi poolt
läbiviidud kohalike omavalitsute juhtide
arenguprogrammi.

Nüüd on Kuldar otsustanud oma
energia ja töökogemuse pühendada Otepää valla juhtimisele, et
meie piirkonnast kujuneks Eesti
parim elukeskkond.
Toeta Kuldarit ja vali 101.

Kui sa oled nõus Kalevi arvamusega, et „Uuel Otepää vallal on võimalus saada tugevaks ja edumeelseks
omavalitsuseks“, siis toeta Kalevit, valides 102.

MIIA PALLASE
Otepää vallavolikogu
kandidaat number 103
Pühajärve Põhikooli direktor
Otepää vallavolikogu liige

Miia on Otepää elus aktiivselt kaasa löönud juba 37 aastat. Juhib Pühajärve Põhikooli ja on
Pilkuse külavanem.
Kuidas Pühajärve koolil läheb? Kui on lapsi, siis püsib ka kool. 1
septembril asus esimesse klassi õppima 20 last, see on suurim arv

üle mitmete aastate. Järelikult usaldatakse meie kooli antavat haridust ja me oleme õigel teel.

HEIKKI KADAJA

Miia peamine eesmärk ongi hariduse arendamine Otepää vallas. Ta
töötab selle nimel, et Otepää valla lasteaiad, koolid ja kultuurielu
edendajad saaksid takistusteta tegutseda ja oma tegemistest rõõmu
tunda. Miia peab oluliseks, et Otepää vallas säiliksid väljakujunenud traditsioonid.

Otepää vallavolikogu
kandidaat number 104

Miia on lõpetanud Tartu ülikooli kehakultuuri- ja spordiõpetajana.
Koos abikaasa Ennuga on üles kasvatatud poeg ja tütar. Lapsed on
tänaseks andud Miiale võimaluse oma armastust, aega ja entusiasmi
jagada kuuele vahvale lapselapsele.
Kui sa oled nõus Miia arvamisega, et „Kvaliteetne ja mitmekülgne
haridus on väärika ja inimväärse elu eeldus ja Otepää valla arengu
võti“, siis toeta Miiat, valides 103.

Kauaaegne Puka vallavanem
talupidaja
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LAURI NÄMI: Kandideerin, et valla äärealade elanike vajadused ei jääks tahaplaanile!
Otepää vallavolikogu
kandidaat number 105
Landhaus OÜ juhataja
Olen Lauri Nämi, 38-aastane
põline Sangaste valla elanik,
teadaolevalt juba 5-ndat
põlve. Peale ülikoolis rahvusvahelise ettevõtluse õppimist
asusin tööle oma isa loodud
firmas OÜ Landhaus, mis on
Sangaste valla üks vanimaid
ettevõtteid.
Viimased 13 aastat olen olnud ettevõtte tegevjuht ja juhatuse esimees. Hindan ja armastan oma

kodukanti, elu maal, füüsilist tööd ja puhast puutumata loodust – just sellepärast
soovin siin ülesse kasvatada
ka oma lapsed.
Minu suureks hobiks on
sport ja viimased 5 aastat
olen teinud rammumehesporti maailma profiliigas Strongman Champions
Leaque, mille parimateks
tulemusteks on olnud üks
etapivõit ja mitmed II ja III
koha saavutused. On suur au kuuluda maailma
tugevaimate meeste hulka!
Kohalikel valimistel kandideerin eelkõige selle-

ERMO KRUUSE
Otepää vallavolikogu
kandidaat number 107
Tartu Tervishoiu Kõrgkooli
haldus- ja finantsdirektor
Palupera vallavolikogu
aseesimees
Ermo omab pikaajalist kogemust vallaelu korraldamisel. Ta on kuulunud alates 2002. aastast
Palupera vallavolikokku ja olnud mitmete uute algatuste ellukutsuja. Nõuni uus raamatukoguhoone, Nõuni algkoolihoone ujumiskoht, purjeklubi asutamine ja hoonestuse rajamine, Hellenurme
lasteaia töö sõlmkohtade lahendamine – neid märksõnu peab Ermo
oma töövõitudeks. Eriti uhke on Ermo selle üle, et haldusreform
viidi Palupera vallas läbi demokraatlikul moel ehk korraldati rahvaküsitlus ja selle tulemusi arvestati.
Ermo on kokku puutunud mitme asutuse töö korraldamise, kontrollimise ja juhtimisega. Tema kogemuste pagasis on erinevad ametikohad PRIA Valga büroos, haridus- ja teadusministeeriumis, Valgamaa Partnerluskogus, SA Archimedeses, Eesti mereakadeemias,
Tartu tervishoiu kõrgkoolis. Lisaks on Ermo üle kümne aasta olnud
ettevõtja. Tema pereettevõtte lihaveised hooldavad Päidla küla karjamaid ja Mõisajärve roostikku.
Kui sa oled nõus Ermo arvamusega, et „Kõige olulisemad on volikogus demokraatlik ja stabiilne töökorraldus ning valla valitsemises avatus ja asjalikkus, et kõik vallakodanikud saaks võrdselt ja
lugupeetult koheldud“, siis toeta Ermot, valides 107.

KENNO RUUKEL

TRIIN PEIPS
Otepää vallavolikogu
kandidaat number 109
OÜ Ökopesa juhataja
Triin on elupõline otepäälane. Ta hoolib ja tegutseb selle
nimel, et meie piirkond oleks
tulevikus Kagu-Eesti keskuseks. Kuid praegu kimbutab Triinu üks
mure. Ta tunneb ettevõtjana ja elanikuna puudust lähipiirkonnas
olulistest teenustest. Seetõttu on ta seadnud nii endale kui kõigile
kaaskandideerijatele eesmärgiks muuta Otepää piisavalt atraktiivseks, et meieni jõuaksid investeeringud. Kogu Reformierakonna
nimekiri jäi Triinuga nõusse, et seeläbi tuleb piirkonda juurde töökohti, elanikke ja me muutume tugevamaks.
Triin peab õigeks, et säilitataks igas kogukonnas koolid, lähedal
oleks politsei ja kauplused. Üha enam on tuttavad kuulnud Triinu
kasutamas väljendit, et “pärast lennujaama on ka Eesti”. Triin on
jõudnud tõdemusele, et kui me ise enda eest ei hooli ja võitle, siis ei
tee seda meie eest keegi.
Kui sa oled nõus Triinu arvamusega, et „Oluline on säilitada võimalust elada täisväärtuslikku elu maal - see ei saa olla karistus
vaid vald peaks igati toetama seda, et elu oleks igas metsatukas“,
siis toeta Triinu, valides 109.

URMAS KULDMAA

Otepää vallavolikogu
kandidaat number 108

Otepää vallavolikogu
kandidaat number 110

Tartu Ülikooli õigusteadus
konna üliõpilane
noorsportlane

Otepää vallavalitsuse kommunaalteenistuse juhataja

Kenno on uhke Otepää noor,
kes ei karda enda ega teiste eest
seista ja välja astuda. Kenno
senine elu on olnud Otepääl. Ta on õppinud siin kahes koolis Otepää Gümnaasiumis ja Audentese Otepää Spordigümnaasiumis.
See avas talle võimaluse näha oma kodulinna erinevatest külgedest.
Kenno teab, millest on puudus ja mida soovivad Otepää noored.
Kuna Kenno on olnud alati spordipoiss, siis teab ta ka spordiringkondadega rõõme ja valukohti ning oskab välja pakkuda lahendusi
sportlikkuse ja sporditegemise arendamiseks. Tänu oma spordialale, suusahüpetele, on Kenno palju reisinud ning seetõttu kokku
puutunud erinevate kultuuridega ja näinud mitmeid huvitavaid võimalusi, millele valla juhtimises saab tugineda.. Sellest sügisest õpib
Kenno Tartu Ülikooli Õigusteaduskonnas.
Kennole tundub, et noored on Otepääl valla juhtimisest liiga
kaugele jäetud. Ta tahab, et noorte arvamust võetaks kuulda ja
sellega arvestataks.
Volikokku saades on Kenno eesmärk tagada, et Otepää noortel
ei oleks kodukandis igav ja et millegi huvitava tegemiseks ei peaks
noored esimese asjana Tartu poole sõitma. Otepääl on noortele
pakkuda väga palju, tuleb lihtsalt otsad omavahel kokku viia.

pärast, et ka maal elavaid inimesi koheldaks uues
suurvallas teistega võrdselt ja uue valla äärealade
elanike vajadused ei jääks tahaplaanile!
Samuti soovin ihu ja hingega võidelda ebaseaduslike erastamiste, ärastamiste ja omastamiste
vastu, mida siinkandis n.ö. „JOKK-süsteemina“
on esinenud. Igal inimesel on õigus vaid sellele
varale, privileegidele ja rikkusele, mis ta on ise
teeninud ja mille nimel tööd teinud. Põlgan
inimesi, kes kasutavad ära oma positsiooni endale
ja enda lähedastele varade soetamiseks ning privileegide hankimiseks maksumaksja arvelt!
Samuti soovin seista hea selle eest, et kohalik
vallavõim austaks, hindaks vääriliselt ja teeks
koostööd ettevõtjatega – nemad ju loovad valda
töökohti, millest töötajate maksutulu kaudu

Urmas on oma eluks vajalikele teadmistele aluse pannud
Otepää
Gümnaasiumis.
Urmas ütleb, et on lõpmata
tänulik oma õpetajatele, kes oma elutarkust temaga jagasid.
Urmas on otepäälane oma aegade algusest saadik. Töökohti on
olnud lähemal ja kaugemal, kuid elu on alati olnud Otepääl. Siin on
Urmas panustanud ennekõike turvalisusesse, olles olnud pikaaegne vallavolikogu korrakaitsekomisjoni liige ja nüüd juba viis aastat
abipolitseinik. Selliseid võistlusi Otepääl, kus Urmast näha ei ole, ei
toimu. Kui ta võistlemas ei ole, siis on kindlasti korraldamisel abis
vabatahtlikuna, olgu see kohalik jõukatsumine või rahvusvahelisel
tasemel läbiviidav võistlus. Märkimist väärib, et Urmas on Tartu
Maratoni läbinud kahekümnel korral.
Urmas on kodukoha au eest alati väljas, eriti siis kui selline võimalus Otepää mälumängumeeskonnale antakse. Urmase teadmised on aidanud nii mõnigi kord otepäälastel saavutada turniirivõite.
Sügisesel ajal on üsna tõenäoline Urmast kohata seenekorviga
metsas, kuid sõltumata aastaajast võib meest leida õngega mõne
veekogu ääres kalastamas. Aga ega Urmas pelgalt õngekorki vaata,
tal on alati kaasas mõni raamat, kust mälumänguks vajalikke teadmisi ammutada ja on juhtunud, et mõne eriti põneva koha peal on

täitub valla kassa. Paraku pole mina ettevõtjana
kogenud, et oleksin olnud väärt kasvõi vallaisandate terekätt – rääkimata koostööst. Kui aga ei ole
ettevõtteid, ei ole ka töökohti ja nii kaob ka elu
selles piirkonnas.
Iga vallavõimu juurde pürgiv inimene peaks
endale selgeks tegema, et vallaamet ei ole lihtsalt
hea soe töökoht, vaid see peab olema südamest
tulev soov oma koduvalla heaks midagi ära teha.
Vallajuhtide ülesanne on heaperemehelikult
majandada maksumaksja raha: korraldada kohalikele inimestele toimivad lasteaiad, koolid ja kõik
muud teenused!
Kuula mõistuse häält ja vali südamega!

kala tükiks ajaks konksu otsa jäänud väljatõmbamist ootama.
Urmas kandideerib selleks, et oma kogemusi kogukonnaga
jagada. Vallavalitsuses töötades näeb kommunaalteenistuse juhtaja
igapäevaselt meie teid ja seisab hea selle eest, et kruusateed, mis on
ajapikku üha sõidetavamaks saanud, veelgi paremaks saaks.
Oma tõekspidamisi ja positiivset ellusuhtumist on Urmas edasi
andnud oma kahele lapsele ja nüüd ka kolmele lapselapsele.
Kui sa oled nõus Urmase arvamusega, et „Teed ja tänavad vajavad
järjepidevust“, siis toeta Urmast, valides 110.

TIIU TREIMUTH
Otepää vallavolikogu
kandidaat number 111
Maaettevõtja
Eesti Maaülikooli üliõpilane
Tiiu loodab, et ikka kõik märkaksid ja endale teadvustaksid, et kätte on jõudmas aeg,
mil meil on õigus otsustada,
millised need neli järgnevat aastat meie uue territoriaalse jaotuse
alusel moodustatud vallas olema saavad.
Tiiu on sündinud Antslas. Kogu oma teadliku elu on neiu elanud
ja kasvanud Sangaste vallas vanavanemate rajatud talus. Koolitee
algas Tiiul Keeni Põhikoolis ja edasi jätkas õpinguid Tartu Kunstigümnaasiumis majanduskallaku õppesuunal. Sellele järgnesid
õpingud Eesti Maaülikoolis. Esimesel aastal astus Tiiu õppima
kahte eriala korraga, kalakasvatust ja maamajanduslikku ettevõtlust
ning finantsjuhtimist. Teisest aastast jätkas ta õpinguid ainult majandusteaduskonnas kuna õppesessioonide kattudes ei olnud võimalik
kahel erialal jätkata. Õpingute kõrvalise aja on Tiiu alati maal tegutsedes veetnud.
Tiiu kandideerib, sest talle on oluline, et ühinenud Sangaste,
Puka, Otepää ja Palupera vallas oleks kõik elanikud väärtustatud
ning juhtimine kaasav ja läbipaistev.
„Et ühinenud vald oleks ettevõtjasõbralik, korras teedega –
selline kuhu tulla ja jääda. Valla pakutavad avalikud teenused
peavad jääma kättesaadavaks kõigis teeninduskohtades. Laps peab
mõistliku ajaga ja turvaliselt kooli saama. Transport peab toimima
nii, et laps saaks osa ka teiste piirkonna koolide poolt pakutavast
huvitegevusest. Valgustatud ja korras bussipeatused, ülekäigukohad
ja kergliiklusteed annavad kindlustunde, et laps jõuab hommikul
ilusasti kooli ja õhtul koju tagasi. Külaseltsidel peab olema tagatud
kindel rahastamine, et kõik aktiivsed seltsid saaksid oma tegevusi
ellu viia. Ükski isetegevusring, koor või ansambel ei tohi kaduda
seepärast, et teda toetanud võim on kaugemale kolinud või see
toetus on senini olnud ebapiisav. Kindlasti peab rohkem pöörama
tähelepanu rahvatantsurühmade tegevuse toetamisele. Valla arengukava tuleb mitte ainult kaasajastada vaid ka täide viia. Nii see
tegevus, kui ka kogu asjaajamine peab muutuma läbipaistvamaks“
loetleb Tiiu üles enda jaoks pakilisemad teemad.
Tiiu arvab, et väikeste külade tulevik ei sõltu niivõrd vallavalitsusest, kui kohalike elanike aktiivsusest. „Kui kogukond on tugev ning
tahab enda eest seista, siis on suur lootus, et valla etteotsa valitakse
inimesed, kellel on süda õiges kohas“ teab Tiiu ja lisab „ Nii sünnivad targad ja kõiki arvestavad otsused.“
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JANA MAE: Kandideerin Otepääl Reformierakonna nimekirjas, kuna toetan selle erakonna
mitmeid maaelu arendamisega seotud eesmärke
Otepää vallavolikogu
kandidaat number 106
Otepää Talispordimuuseumi
juhataja
MTÜ Otisurf juhataja
Olen veendumusel, et elu
koosneb paljudest väikestest
asjadest, nii kujuneb suur pilt.
Liikudes üldiselt üksikule,
nimetan mõned eesmärgid,
mis mul olid enda kandituuri
esitades ja mille eest kindlasti
seisan valituks osutudes:
Toetan ja luban töötada selle nimel, et kogukond oleks suuteline võtma vastutuse ka oma
kõige nõrgemate liikmete eest. Soovin, et me kõik
pingutaksime iga päev pisut selle nimel, et meile
antud elus oleks kvaliteetselt elatud aastaid alati
natuke rohkem.
Me ei tohi unustada lapsi, noori ja eakaid
inimesi. Eakad on oma panuse meie ellu andnud
– on oluline, et oskame kogukonnana nende
panust väärikalt hinnata tagades nii kõrgemas
eas inimestele võimalikult sobiva elukorralduse.
Ükski vanainimene ei tohi jääda üksi ja hooleta.
Peame hoolitsema selle eest, et kõik meie lapsed

saavad korraliku koolihariduse, sooja söögi ja piisava
huvitegevuse. Ükski anne ei
tohi jääda märkamata, ükski
noor ei tohi jääda tähelepanuta. See aga eeldab, et
kogukond on piisavalt tugev
ja jõukas.
Tahaksin kaasa rääkida ja
püüda parendada hariduselu
ning rikastada kohalikku kultuurielu. Olen olnud aastaid
Otepää Gümnaasiumi hoolekogu liige. See kool on ja oli
minu laste esimene oluline
verstapost nende elus. Soovin, et meie piirkonna
kool oleks tugev ja elujõuline, kaasaegseid teadmisi
andev, traditsioone hindav ja noore inimese väärtusmaailma kujunemisel toetav õppeasutus. Et meie
kohalikud noored saaksid oma kodukohast kaasa
kindlustunde, juured ja julguse ellu astuda.
Olen oma varasemas elus olnud ka ettevõtja.
Toetan kindlasti mõtet ja tegu, mis aitab ettevõtlusel maal ja väikelinna piirkondades areneda.
Ettevõtlus nagu ettevõtlikkuski on tähtis – nii sotsiaalses kui majanduslikus mõistes. Töökoht on
võtmeküsimus regionaalse arengu võimalikkuse
tagamiseks. Kui on tööd (töökohti) – on aktiivseid

KALEV MERISALU
Otepää vallavolikogu
kandidaat number 112
AS Otepää Metall juhataja
Otepää vallavalitsuse liige
Kalev toetab Reformierakonna positiivseid ettepanekuid ja tegusid.
Ta seisab nõu ja jõuga uue
Otepää tervisekeskuse ehitamise eest ja soovib luua sinna eakate
päevakeskust. Ettevõtjana toetab Kalev Otepää valla ettevõtjate
liidu loomist.

KATRE-LIIS
TREUFELDT
Otepää vallavolikogu
kandidaat number 113
Otepää Rehabilitatsioon
keskus OÜ rehabilitatsiooni
meeskonna juht
hobusekasvataja
Katre-Liis kandideerib Reformi erakonna nimekirjas Otepää valla
volikogusse, sest hoolib nii väiksemate kogukondade kui Eesti
ühiskonna positiivsest arengust. Ta soovib panustada oma energiat
ja praktilisi teadmisi sotsiaalvaldkonnast Otepää valla arengu ja
elanike hüvanguks.
Katre-Liis on pärit Tallinnast, kuid elanud koos oma kahe tütre
ja abikaasa Oliveriga Otepääl Kassirattal nüüdseks 6 aastat ja
peab Otepää piirkonda oma koduks. Tema pere hoolealuste hulka
kuulub ka kümmekond hobust. Otepää ja selle lähiümbrus on neiu
jaoks imekaunis kokkuhoidvate kogukondadega paik, kus olemas
kõik eluks vajalik ja rohkemgi veel.
Katre-Liis on lõpetanud Tartu Ülikooli sotsioloogia, sotisaalpoliitika ja sotsiaaltöö eriala ning töötab praegugi sotsiaaltöötajana,
juhtides rehabilitatsioonimeeskonda. Varasemalt on ta kokku puutunud ka kohaliku omavalituse töö korraldusega, töötades lastekaitsespetsialistina. Oma töös rehabilitatsioonimeeskonnas on ta
samuti spetsialiseerunud enamjaolt lastekaitsealastele küsimustele.

ja teotahtelisi inimesi – on areng ja nooremate
generatsioonide huvi piirkonna vastu – on ennast
taastootev ja jätkusuutlik elukeskkond.
Tegutsen ka selle nimel, et mitmekesistada
Otepää kui Lõuna-Eesti ühe olulisema turismipärli palet.
Soovin näha Otepääd, kus nii kohalik elanik kui
meie külalised leiavad eest mitmekülgse ja positiivseid elamusi pakkuva keskkonna. Meil on Eesti
parimad võimalused nii tippspordi kui kehakultuuri harrastamiseks, kuid me oleme unustamas
meie Dalai Lama poolt õnnistatud kõrget energeetilist potentsiaali. Apteekrimäe ja Linnamäe
pargid on unarusse jäänud ja rohtu kasvamas.
Soovin, et need imelised linnamaastikud avaksid
ennast meile pisutki rohkem.
Siit laieneb ka soov edendada ja rakendada
kohalike inimeste käsutusse Otepääl juba olemasolevad avalikud hooned.
Inimestel peab olema võimalus kogunemiskohtadele, eelkõige oma igapäeva elu rikastamise ja
elurõõmu hoidmise pärast. Ringi vaadates näeme,
et paljud meie avalikud hooned on alakasutatud, seisavad jõude ja toodavad tühjalt kulusid.
Eesmärk on need meie kõigi panusel ülalpeetavad rajatised muuta rohkem ligipääsetavamaks ja
sisustada nad mitte mööbli vaid inimestega, kes
saaksid nendes ruumides kohtuda mis iganes huvi

Meie piirkonnas on sotsiaalpoliitiliselt veel palju arenguruumi ning
nendele teemadele tahabki Katre-Liis volikogus keskenduda.
Ta usub, et igaüks saab oma kogukonna nõrgemate heaks midagi
ära teha kui selleks on olemas tahe ja ka tugi toimiva sotsiaalstruktuuri näol.
Põhilised teemad, millele Katre-Liis soovib keskenduda:
Toimiva ja stabiilse sotsiaalametnike struktuuri rajamise toetamine
ühinenud omavalitsuses.
Laste erivajaduste õigeaegne märkamine ja abile suunamine.
Igale lapsele võimetekohase huvihariduse võimaldamine (sh erivajadusega ja vähekindlustatud peredest lapsed).
Katre-Liis on kindel, et üheskoos suudame muuta Otepää valla
veelgi turvalisemaks ja atraktiivsemaks elupaigaks nii praegustele
kui tulevastele elanikele!

KALLE PÕLDMÄGI
Otepää vallavolikogu
kandidaat number 114
AS Valmap Grupp juhatuse
liige
Puka vallavolikogu liige

– või ühisosa pärast. Hoiame uksed oma inimestele lahti. See on meie kõigi kodu, „võti“ nendesse ruumidesse peab olema iga Otepäälase taskus.
Omalt poolt saan lubada, et tahan ja olen valmis
igati kaasa aitama Talispordimuuseumi rakendamisel rohkem kohaliku elanikkonna teenistusse.
Hea meelega pakun võimalust viia läbi loengusarju ja nõustamisvõimalust treening- ning tervisekäitumise ja mitmetel muudel huvipakkuvatel
teemadel. Sellel talvel kutsun ellu raamatuklubi
muuseumi ruumides. Olete lahkesti oodatud.
Me peame teadvustama, et õige pea ei saa
enam loota Euroopa Liidu rahalistele vahenditele
oma soovide ja unelmate elluviimisel.
Õpime uuesti ise hakkama saama. Selles protsessis peame hoidma kokku, toetama igakülgset
koostööd, mis meie ühist kodu ja meie elu siin
iga päev natuke paremaks teeb. Soovin panustada ühinenud valdade tasakaalustatud arengusse,
elujõulistesse ja jätkusuutlikesse ettevõtmistesse.
Need mõned väikesed soovid ja laiemad mõtted
tähistavad mulle euroopaliku ühiskonna ideaale –
avatud, turvaline, toetav – ja Otepää on osa arenenud Euroopast.
Siia olen ma oma kodu rajanud ja ma siiralt
soovin panustada oma parimat teadmist ja oskust
selleks, et iga päev meie kõigi tee koju oleks kerge
ja siin oleks meie süda rahul.

Gerli on sündinud Sangaste vallas ja ka suurema osa oma elust seal
elanud. Ka Gerli vanemad on Sangastest pärit. Pere on Gerlil
pisike. Ema, õde ja kaks venda.
Gerli on lõpetanud neli kooli. Esimest ja viimast neist peab ta
kõige tähtsamateks. Esimene kool oli Keeni põhikool, millele
järgnes Valga Gümnaasium. Tahe edasi õppida viis Gerli Tartu kutsehariduskeskusesse, kus ta sai juuksuri paberid. Seejärel oli Gerli
tööl paar aastat teenindajana ja kuna see töö hakkas talle meeldima, otsustas ta minna Võrumaa kutsehariduskeskusesse õppima
majutuskorralduse eriala. Selle kooli lõpetas Gerli kiitusega ja sai
Noormeister 2017 hotelliteenindaja võistlustel teise koha. Selle üle
olen Gerli meeletult uhke.
Gerli jaoks on tähtis, et ei anta lubadusi, vaid tegutsetakse, sest
lubadusi on kerge murda. Neiu suurim soov on, et ühinenud vallas
oleks hea ja turvaline elada.
Kui sa oled nõus Gerli arvamusega, et „Meie ühinenud vallast
saab Lõuna-Eesti ja üldse Eesti kõige kokkuhoidvam vald“, siis
toeta Gerlit, valides 116.

VALDUR SIILBEK
Otepää vallavolikogu
kandidaat number 117

ELMO SAUL

Vidrikemõisa OÜ tegevjuht
AS Generaator nõukogu liige

Otepää vallavolikogu
kandidaat number 115
Koolitaja ja ettevõtja
Elmo usub, et väärtused
loome ise kohapeal – oma kodukohas.

GERLI GROSSBERG
Otepää vallavolikogu
kandidaat number 116
Õpihimuline Sangaste noor

ALEKSANDER MÕTTUS
Otepää vallavolikogu
kandidaat number 118
Valgamaa maleva Otepää üksik
kompanii vanemseersant
Lisaks põhitööle on Aleksander kaitseliidu Valgamaa maleva
Otepää üksikkompanii pealik ning samuti kuulub abipolitseinike
ridadesse. Südameasjaks on Aleksandril avaliku korra tagamine ja
tugeva Otepää kindlustamine.
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TUGEV OTEPÄÄ

SOLVEIG RAAVE

ANDRES ARIKE

Otepää vallavolikogu
kandidaat number 119

Otepää vallavolikogu
kandidaat number 124

Pühajärve Põhikooli õpetaja
MTÜ Pühajärve Haridusselts
juhatuse liige

Otepää Tervisekeskus SA
juhataja

Solveig on Otepää vallas
elanud üle 30 aasta. Ta töötab Pühajärve lasteaias õpetajana ja tegutseb Pühajärve haridusseltsi juures. Tema peres on kasvamas kaks
tütart ja poeg. Solveig usub, et rohkem hoolimist, positiivsust ja
rõõmsat meelt on kindel võit.
Kui sa oled nõus Solveigi arvamusega, et „Kõige suurem väärtus
on meie inimesed ja nende heaolu“, siis toeta Solveigi, valides 119.

KEVIN KÕO
Otepää vallavolikogu
kandidaat number 120

Andres sündis ja kasvas
Otepääl. Põlise otepäälasena on ta olnud ühiskondlikult aktiivne ning osalenud mitme vallavolikogu koosseisu töös.
Andres on võtnud südameasjaks tervisekeskuse arendamise ning
on edukalt käivitanud uue perearstikeskuse väljaehitamise. „Esimesed tööd peaksid algama veel käesoleval aastal ning viimased tööd
valmis saama järgmise aasta lõpuks“ teab Andres oma plaanidest
rääkida.
Eakate elamistingimuste parandamise nimel teeb ta praegu
eeltööd hooldekodu renoveerimiseks ja tahab seeläbi parandada
veelgi sealsete elanike olmetingimusi.
Andres seisab hea selle eest, et kogu vallas paraneks tulevikus tervishoiuteenuste kättesaadavus ja perearstide-õdede töötingimused
kaasajastuksid.
Kui Sa oled Andresega samal arvamusel, et „Tervis on meie kalleim
vara“ siis toeta Andrest, valides 124.

Tartu Ülikooli õigusteadus
konna magistrant

Otepää vallavolikogu
kandidaat number 121
MTÜ Tööandjate Keskliit
andmebaaside spetsialist
Erivajadustega inimeste
eestkõneleja

MARJU ILISTOM
Otepää vallavolikogu
kandidaat number 122
Otepää Lasteaia direktor
Marju sündis ja kasvas
Otepää lähistel. Käis Arula
algkoolis ja Otepää keskkoolis. Kõrghariduse omandas
Marju Tallinna pedagoogilises instituudis ja ka tööle asus pealinna,
juhatama lastesõime. Kuid kodukant tõmbas vääramatu jõuga ning
alates 1983. aastast nimetab Marju ennast otepäälaseks. Marju on
töötanud lasteaias nii õpetaja kui ka lasteaiajuhina. Oma töös peab
Marju kõige olulisemaks meeskonnatööd, sest kolleegid lasteaias
määravad tulemuse. Otse loomulikult aitab hubane ja turvaline
keskkond samuti kaasa.
Marju jaoks on valimistel kandideerimise eesmärgiks tagada kõigi
lasteaiatöötajate töötasude konkurentsis püsimine ja lasteaiahoonete tänapäevasemaks, mugavamaks ja lastesõbralikumaks muutmine.

Otepää vallavolikogu
kandidaat number 125
Tehvandi Spordikeskus SA
administraator
Naiskodukaitse Valga
ringkonna juhatuse liige
ja Otepää jaoskonna
aseesinaine
Inga on sündinud, kasvanud, õppinud ja töötanud Otepääl. Inimeste kohta, kes on nagu Inga, üteldakse, et nad on jäänud truuks oma
kodukohale. Seetõttu ei ole midagi imestada, et Ingale on oluline
uue Otepää valla käekäik.
Inga on lõpetanud Tartu Ülikooli Pärnu kolledži turismi- ja hotellijuhtimise eriala ning töötanud mitmeid aastaid turismiettevõtluses
teenindus- ja toitlustusjuhina. Hetkel võib Ingat kohata SA Tehvandi Spordikeskuse hotellis. Aktiivsust on Ingal ülearugi. Ta on
Naiskodukaitse Valga ringkonna juhatuse liige ja Otepää jaoskonna aseesinaine. Ja lõpuks, kõige olulisem, Inga on hea ema kahele
pojale.
Valimistel kandideerib Inga sooviga, et meid ümbritseks sallivus
ja koostöö, et meil oleks terve kogukond ja suurepärased võimalused õppimiseks, töötamiseks, elamiseks. Inga on kindel, et parema
tuleviku nimel vajab Otepää vald stabiilset ja tugevat meeskonda,
kes seisab rahva heaolu eest, teeb koostööd ja arukaid otsuseid ning
tagab kodukoha jätkusuutliku arengu. Inga lubab, et kui te annate
talle võimaluse, siis on ta valmis tegutsema ja kaasa aitama Reformierakonna Otepää valla valimisprogrammi elluviimisele ning
kodukoha tuleviku paremaks muutmisele. Öeldakse, et kus pole
puudu tahtest, seal ei tule puudu ka võimalustest. Ingal on tahe ja
kindel soov kaasa rääkida ja anda oma panus kogukonna heaks.
Kui sa oled nõus Inga arvamusega, et „Otepää peab olema atraktiivne nii külastajatele kui ka kohalikele elanikele ning noortel peab
olema põhjus siia tagasi tulla“, siis toeta Ingat, valides 125.

Kui sa oled nõus Marju arvamusega, et „Oma eesmärkide saavutamise ja ka kogu valla edasise arengu võti on hea poliitiline kultuur
ja dialoog, mitte võitlus“, siis toeta Marjut, valides 122.

SILVER ELJAND
AGRIS POSSUL
Otepää vallavolikogu
kandidaat number 123
Puka noortekeskuse
eestvedaja

ka pidevate võimuvahetuste poolest. Ta teab, et Eestimaa väikelinnade ja -valdade seas on Otepää paljudes eluvaldkondades esimeste
seas ja on kindel, et oleksime veel paremas seisus, kui võim oleks
stabiilsem olnud.
„Põhjuse või ettekäände võimupöördeks leiab alati, kuid
umbusaldajad ei ole endalt küsinud, kas see pikemas perspektiivis ka vallale hea on. Nii, nagu demokraatiast anarhiani on kukesamm, ei ole stabiilsus alati tingimata stagnatsioon. Otepää vajab
stabiilsust!“ räägib Silver täie tõsidusega.
Silveri enda meelisteemadeks on haridus ja sport. Mõlemaga on
ta olnud seotud kogu oma teadliku elu. Uue, suurenenud piiridega valla puhul peab ta oluliseks huvihariduse kättesaadavust kõigile
lastele. Silver teab, et selleks on vaja oluliselt parandada bussiliiklust. Nõuni, Puka, Sangaste ja Sihva lapsed peavad koju saama ka
kella viie ajal, kui on lõppenud tunnid muusikakoolis ja sporditreeningud.
Augusti lõpust alates on Silver tagasi oma kodumajas, Otepääl
aedlinnas. Seepärast julgeb ta öelda: “Valituks osutudes võib aedlinna rahvas oma muredega minu poole pöörduda. Võite kindlad olla.
Võitleja olen ma alati olnud!“
Toetamaks Silverit, märgi valimissedelile number 126.

KÜLLE VIKS
Otepää vallavolikogu
kandidaat number 127

INGA KOTKAMÄE
SILVER DRENKHAN

reform.ee

Otepää Gümnaasiumi
direktor
Külle on 25aastase poja ja
23aastase tütre ema, kes
usub väga õppimisse. Õpingud Sisekaitseakadeemias, mida ta peab
Eesti üheks parimaks kooliks, andsid avarad teadmised ja eluterve
uudishimu avalikus sektoris töötamiseks. Külle on töötanud Luua
Metsanduskoolis õppesekretäri ja õpetajana, haldusõiguse õpingute lõpetamise järel kandideeris Türi valda haridusnõunikuks. Ametniku ja vallavalitsuse liikmena töötatud aastatest meenutab ta hea
sõnaga kõrgel tasemel asjaajamis- ja koostöökultuuri, tõelist meeskonnatööd ning häid poliitilisi teejuhte, kes alati lärmakal ja isekal
poliitmaastikul navigeerida aitasid. Sisekaitseakadeemias õpitu ja
avaliku sektori tegeliku toimimise vahel näeb Külle väga suurt vastuolu, kuid seda just kultuuris, mitte niiväga sisus.
Kuna Külle on terve oma elu töötanud haridusvaldkonnas, olid
magistriõpingud Tartu Ülikoolis hariduskorralduse erialal koolijuhtimise suunal loogiline valik, mis aitas paremini mõtestada
senist töökogemust ning seada samas valdkonnas uusi sihte. Nii ta
Otepääle kooli juhtima jõudiski. Kursusekaaslased ja sõbrad hoiatasid: „Mis sa sinna otsid, hull peast – vaata, mis seal (poliitikas)
toimub kogu aeg!“
Lühidalt: kõik, mille eest tol hetkel hoiatati, on tõeks osutunud.
Seepärast arvab Külle, et uus Otepää vald vajab uut moodi juhtimist. Head juhid teavad, et tulemusi saavutatakse inimeste abil,
seega – tuleb tunda ära head ja oskajad inimesed ning neid toetada
ja hoida. Head juhid teavad ka, et eelnõu ei ole vaid trükimust
paberil, vaid kirjasõnasse jõudnud kaalutud ja kaasatud valik, ning
koostöö ei ole tagatubade fassaad, vaid võimekus pidada dialooge
ja saavutada kokkuleppeid. Müravaba ja usaldusväärne valitsemine
aitaks kindlasti Otepää kui omavalitsuse mainet parandada.
Külle õpetab Otepää gümnaasiumis valikkursusena abiturientidele politoloogiat, ning seetõttu teab, et noortes on rohkem riiki,
kui me arvame, ning noorte seisukohad ja argumentatsioon valitsemise suhtes on väärikas ja palju rohkem mõtestatud, kui osa tänaste
valitsejate omad.
Reformierakonna nimekirjas kandideerivad erinevate elualade
inimesed, kellel igaühel uueks valitsemisperioodiks oma soovid ja
võimekus kaasa lüüa. Külle lubab toetada häid juhte ja edasiviivaid
algatusi ning lüüa kaasa tegemistes, kus tema teadmised ja kogemused abiks on.
Kui sa oled nõus Külle mõtetega, siis toeta Küllet, valides 127.

Otepää vallavolikogu
kandidaat number 126
MTÜ Otepää Spordiklubi
juhatuse liige
kahevõistluse ja suusahüppe
treener
Silver on lõpetanud Tartu ülikooli kehakultuuri teaduskonna ja omab nüüdseks juba paarikümneaastast volikogus töötamise kogemus. Silveri arvates on Otepää
tuntud oma ilusa looduse ja tippklassi spordirajatiste, kuid kahjuks

