Hääd Uma pido korraldajad, koorijuhid ja abilised,
tahaksin midagi väga hääd kirjutada, aga ei mõista sõnu ritta seada... Tänulauas peale pidu oli
väsimus mul ja vist kõigil niipalju suur, et mina ütlesin vaid mõned tänusõnad, kuigi neid oleks
võinud lausuda tunni ja kaks ja rohkemgi. Mõne abilise kohustused ei lubanud tal sinna lauda
jõudagi, seepärast siis nüüd kirjutan kõigile.
Tänu Raivo Trassile tehti peo tekstide ja juhtide valimiseks konkursid. Nii kogutud tekstid kui
valitud juhid andsid peolavastusele palju värvi. Tänu Urmas kallale, kes kirjutas valmis nii
humoorikad teadustustekstid ja Marje Metsurile, Lauli Otsarile ja Erki Limbakule, kes need nii hästi
ette lugesid. Tänu Raivole, Helje Põvvatile ja Saidi Tammeorule jooksis peopäev pea et minutipealt
graafikus ja seda ei saanud rikkuda isegi mitte voolukatkestus. Tänu Heljele ja tema meeskonnale,
kes terve peopäeva jooksul aitasid kooridel aru saada, kus tuleb istuda ja kuhu astuda.
Tänu Saidile, tervele meie koorijuhtide löögigrupile ja Piret Ripsile, kes tegid väga palju tööd
peolaulude otsimisel ja kokkupanemisel. Saidi oli ka see, kes võttis väga suure ja raske koorma
endale peale seoses koondproovidega enne pidu – ta käis kõigis üheksas koondproovis ja ei
passinud seal sugugi niisama, vaid vehkis hirmsa hooga käsi, nagu oleks harjutanud Intsikurmu
sääskedega võitlemist. Tema positiivne suhtumine nakatas kõiki.
Tänu Toomas Hõrakule, kelle lavakujunduse, kostüümide ja peo sümboolika ideed hakkasid väga
hästi tööle. Tänu Heino Tartesele, kes Toomase plaanide järgi suure lõtõsa ja kihelkonnasildid
meisterdas ja tänu õmblusmeistrile Anne Kabelile, kes kostüümid valmis tegi.
Tänu Maido Saarele ja Aveli Asberile, kes panid peo laulud tantsima ja tantsud laulma! Teie, kõigi
tantsijate ja nende õpetajate positiivne energia andis peole palju. See käis asja juurde, et mõni tants
kujunes viimasel minutil ja peaaegu et peo ajal – nii pidigi olema! Tänu Peeter Änilasele ja
koorijuhtidele, kes korraldasid peolaulude salvestamist, et tantsud saaksid tekkida ja tantsijad
harjutada.
Tänu projektkooride juhtidele Saidile, Helga Ilvesele, Andres Määrile, Kalev Lindalile ja Silja
Otsarile. Naasõ' nurmõlt ja konnakoori' olid selle korra uued katsetused tuua laulu juurde veel
rohkem inimesi ja need katsed läksid hästi korda. Selgus, et naiste lauldatahtmine on suur ja et
konnad laulavad kui kulda! Kalevi eestvõtmisel said ka tsiklimehed teada, et peale tsikli seljas
istumise mõnu on olemas ka laulumõnu. Tänu kõigile peol juhatanud dirigentidele, aituma
proovides osalemise ja appi tulemise eest! Aitäh ka kõigile osalenud kooridele ja nende juhtidele,
ilma teie tööta ei oleks saanud pidu toimuda!
Tänu Mari-Liisa Parderile, kes vedas kommunikatsioonitööd ja tegi seda nii suure usinuse ja
pühendumisega, et see oli uskumatu. Tänu tema väärikale ja nutikale abiliste pundile, kus olid Erkki
Peetsalu, Kadri Valner ja Jan Rahman. Tänu Tauno Uibole, kes koos Kadriga korraldas peo
ülesvõtmist, mille tulemusena valmib ülevaatefilm peost.
Tänu Heido Siniveele, kes korraldas rongkäigu ära niimoodi, et kõik läks nagu lepase reega. See on
ju nagu ime, et ka rongkäik jõudis peoplatsile täpselt ja pidu hakaks peaaegu kellapealt! Tänu Kati
Taalile ja Heino Tartesele, kes utsitasid lõõtsamehi mängima ja peorongkäiku tervitama. Heinosugust imemeest annab muidugi otsida – see mees on mitte nagu orkester, vaid nagu kolm orkestrit!
Tänu Folkräüsile koore saatmast ja Heinole ja tema sõpradele simmanit vedamast.
Tänu Tiit Kaasikule, kes korraldas tulealustust Taevaskojas ja tuletoomist Põlvasse. Abilised
Haanjamehed olid nii head tulehoidjad, et mäe otsa staapi unustatud tulekustutusvahendite järgi ei
olnud kellegil mingit vajadust. Eriline tänu Tiidule selle eest, et ta jõuliselt ja kindlalt viis kõrvale

hobused, kellele meeldis küll tuld Taevaskojast tuua, aga mitte sellega linna vahel suure rahva
hulgas käia.
Tänu Annika Ladvale, kes pani täiesti märkamatult tööle 50 noort vabatahtlikku. Ja töö jooksis hästi
ja abi oli noortest väga palju. Terve meeskond mäletab tänuga puhast peoplatsi, kiiret tööd staabis ja
lõputuid kohvi- ja söögiringe, mille käigus kõigile tegijatele kohv ja söök otse tööplatsile jõudsid.
Tänu ka Põlva valla noortetöötajale Margetile, kelle noorte punt hoidis puhtad laada- ja linnaplatsid.
Tänu Külli Otsale ja Annika tiimi täiskasvanud abilistele, kes olid kannatlikult pika päeva staabis,
lahendasid igasuguseid asju ja olid selle juures kogu aeg rõõmsad.
Tänu Janika Usinale ja tervele linnaprogrammi abilisteväele, eriti Maire Pedrasele, Innar Tähele,
Asta Tagelile ja Kristina Paluojale, kes vaikselt, peaaegu et tähelepanematult korraldasid ära nii
suure hulga asju seoses programmi ja peo majandusega. Põlva Päevad on iga aasta, aga selle aasta
töö oli ju topelt või enamgi suur.
Tänu Peeter Aasale ja Kati Taalile, kes pakkusid külalislahkelt oma kodusid öömajaks. Tänu
Peetrile ja Külli Eichenbaumile, kes hoolitsesid kutsega külaliste jõudmise eest oma kohtadeni.
Tänu Küllile ja mu teistele kolleegidele Võru Instituudist ja Võro Seltsist, kes panid käed külge, kus
aga vaja.
Tänu Ursula Zimmermannile, kes korraldas kiirelt ja kindlalt ära nii palju peoasju, et ma seniajani
ei usu, et see võimalik oli. Ursulata ei oleks me hakkama saanud, kohe mitte kuidagi! Tänu
parkimise ja valve korraldajale Margus Toomele, ei oleks inimesed kohale saanud ilma temata.
Tänu kiirabile, keda meil läks vaja suure sündmuse kohta minimaalselt. Tänu politseile eesotsas
Rainer Rahasepaga ja Urmas Kainele, keda läks väga vaja liikluse korraldamisel. Tänu prügi- ja
kemmergukultuuri eest hoolitsejale Toomas Repile. Tänu piduliste söötmise juures kõige suurema
mahvi saanud Janovainile ja Jaagumäele – söök oli hää ja järjekorrad mõistlikud.
Tänu Lõuna Pagaritele, kes andsid lastesöögi juurde saiakest ja tegid koguni ekstra Uma Pido saia
ja leiva, mida poest osta sai! Tänu Arkele, kes andis maitsvaid pihve laste kõhutäiteks. Tänu Nopri
Meiereile, kes andis lastele jogurtit, andis müüki laulujogurti ja tuli veel oma konnakooriga peole
ka.
Tänu helitehnikameeskonnale eesotsas Tõnu Karpovi ja Arvo Lokkoga – nemad tegid oma kõige
parema! Tänu linna haldusteenistuse meeskonnale, mille mehed tõstsid, püstitasid, toetasid, sõitsid
jooksid... ja elektrik Raivo Kukele, kelle käes oli pidupäeval kogu meie selleilma elekter ja kes selle
nappimist lahendas. Tänu ehitaja Kurmet Vähile, kes ei pannud paljuks korraldada operatiivselkt
juurde generaatoreid. Kurmeti brigaad on üle prahi, kiiresti ja nutikalt ehitati üles Toomase
väljamõeldud kujundus.
Tänu kõigile rahaga toetajatele. Rahata sellist asja ei korralda ja mõistmatu suhtumise üle küll pidu
kaevata ei saa, vastupidi – rahaküsimised leidsid enamasti heatahtlikke vastuseid!
Kui nii suur hulk inimesi tööd teeb, siis tekib sellest väga palju positiivset energiat. Olnud pidu oli
mõeldud rõõmu tundmiseks meie ühise kultuuriruumi üle ja minu arvates läks see korda. Mul on
hea meel kokku võtta toimunu Urmas Kalla poolt peotekstidesse sissekirjutatud sõnade
laiendamisega – rajaoonipiiride meid ei pidanud ja ühine kultuuriruum pani meid kokku hoidma!
Eks igaühel on peost oma mälestused selle järgi, kus keegi kaasa aitas ja kus kohal oli. Ma rääkisin
siis asju oma meenutuste järgi. Igaüks saab oma kogemusi juurde panna. Aitäh kõigile! Ma kogu
igasuguseid peomuljeid, ka mõtisklusi selle kohta, mis oleks võinud parem ja teisiti olla... Ka ootan
ma mõtteid selle kohta, kuidas pidudega edasi võiksime minna, mitme aasta pärast peaks olema uus
pidu, mida seal laulda võiks jms. Kirjutage, helistade, kui kokkuk saame, siis räägime!
Süämest tenolik,
Triinu Ojar

