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Jõulumõtisklus
„Tõeline Valgus, mis 

valgustab iga inimest, oli 
maailma tulemas. 

Ta tuli omade keskele, 
ent omad ei võtnud Teda 
vastu. Aga kõigile, kes 
Tema vastu võtsid, andis ta 
meelevalla saada Jumala 
lasteks“ (Jh 1:9, 11-12)

Täna, kallid õed ja ven-
nad, on käes see päev, mil 
Taevas on laskunud ühes 
äsja sündinud Issandaga 
maa peale. Ja maa ning 
kõik need, kes seal peal 
elavad, on tõstetud üles 
taevaisse. Meile on sün-
dinud Kristus, „kes kannab maailma patud“. Ta tuli ja elas meie 
seas, andes meile võimaluse saada Tema kaaskodakondseteks 
ja rahvana, kes elas pimeduses, näha suurt valgust. 

Ometi jääb see sageli meie poolt tähele panemata. Elades 
maailmas, mis on küllastunud kõigest, mida inimestel igapäe-
vaseks eluks tarvis ning, kus kõike mööduvat on antud ohtralt 
pealekauba, ei oma Issanda tulek kuigi suurt tähtsust. Piisab, 
kui meie rahu ja rutiini miski ei häiri.

Ometi – kui me õpime oma elus märkama ka vähemat, ava-
neb meie ümber Elu saladus selle rikkuses. Õppides märkama 
hetke, saab meile nähtavaks ka ajatus. Pannes tähele tavalist, 
hakkame märkama pühadust. Pidades kalliks inimest, muutub 
oluliseks ka Jumal. Võttes omaks surma, õpime väärtustama elu. 
Tunnistades oma suutmatust ja vääritust, leiame eneses tahte 
ja jõu, et tõsta oma rist ja saada Jumala lapseks ning käia Tema 
järel, kus on tee, tõde ja elu.

Kristuse loojumatu valgus, mis Tema sündimisega on tõusnud, 
valgustagu meid kõiki  ja neid, kes on meie ümber.

Õnnistatud Kristuse sündimise pühi ja uut aastat!

Tihhon Tammes,
EAÕK Räpina Sakariase ja Elisabeti koguduse preester

Lisaks Ülo Zirnaskile kannab nüüd Räpina valla auko-
daniku tiitlit ka Oskar Tuvik. Tiitliga kaasneva hõbedase 
rinnamärgi võttis kauaaegne omavalitsus- ja koolijuht vastu 
Räpina valla 25. aastapäeva peol.

Vastselt aukodanikuks nimetatud Oskar Tuvik töötas aastail 
1966–2002 Räpina Ühisgümnaasiumi direktorina, 1999–2002 
oli ta Räpina linnavolikogu esimees, 2002–2005 vallavolikogu 
esimees ning 2005–2009 volikogu haridus- ja kultuurkomisjoni 
esimees. Suuresti tema teeneks võib pidada Räpina Muusikakooli 
avamist ning Põlva Spordikooli treeningrühmade tegutsemist 
ajal, mil Räpinas veel oma spordikooli ei olnud. Oskar Tuviku 
teeneks on ka ühisgümnaasiumi juurdeehituse valmimine ning 
staadioni rajamine.

Oskar Tuvik on olnud aastaid seotud ka Eesti Looduskaitse 
Seltsi tegevusega. Ta on laia silmaringiga elukestev õppija ja 
areneja ning tõeline Räpina patrioot.

Räpina valla kuldmärgi pälvis kauaaegne edukas ettevõtja 
Villu Kinks, kelle teened kohaliku ettevõtluse arendamisel ning 
haridus- ja kultuurielu edendajana on ulatuslikud.

Räpina valla hõbemärgi sai viimase veerandsajandi jooksul 
Räpina Muusikakooli õpetaja ja direktorina töötanud Marika 
Klimberg-Hyötyläinen. Lisaks edukale muusikakooli juhtimisele 
on ta tegusalt edendanud ka valla haridus- ja kultuurielu. Räpina 
Muusikakool pärjati tänavu ka Põlvamaa aasta huvikooli tiitliga.

Räpina valla hõbemärgi pälvis pikka aega Räpina haigla 
üldkirurgina töötanud Stepan Sahnjuk. Tänu temale on Räpinas 
olnud võimalik vältimatu abi osutamine, üldkirurgiliste problee-
mide lahendamine, mitmed diagnostilised uuringud (ultraheli, 
endoskoopia, traumade röntgendiagnostika).

Vallavalitsuse tänukirja pälvisid viimase 25 aasta vältel 
tegutsenud volikogu esimehed: Väino Kivioja (vallavolikogu 
esimees aastail 1993–2002), Teet Helm (linnavolikogu esimees 
1993–1998), Kalev Männiste (linnavolikogu esimees 1998–1999), 
Oskar Tuvik (linnavolikogu esimees 1999–2002 ning vallavolikogu 
esimees aastail 2002–2005), Tiit Kala (vallavolikogu esimees 
2005–2009) ning Kaido Palu (vallavolikogu esimees 2009–2016).

 Räpina loomemaja programmijuhi ning kunstniku Maiu 
Varese kujundatud puidust tänutahvli võtsid vastu Räpina linna/
valla arengus hindamatu panuse andnud Inge Hirmo (vallavanem 
aastail 1993–2005), Meelis Mälberg (linnapea 1998–2002), Teet 
Helm (vallavanem 2005–2016). Vaikusehetkega mälestati meie 
seast lahkunud, aastail 1993–1998 Räpina linnapea ametit pi-
danud Vello Ootsingut.

 Algusest peale valla tegemiste juures olnud Teet Helm 
meenutas, et esimesed juhid julgesid riskida – vaatamata sea-
dusandluse lünklikkusele. Nii näiteks valmis Ristipalo kalmistul 
kabelimaja. Ka nüüd ollakse tema sõnutsi suurte muutuste lävel. 
Eriti oluliseks tulevases ühendvallas pidas ta regionaalpoliitikat 
– et ka äärealad unarusse ei jääks.

Marika Klimberg-Hyötyläinen mainis, et kui algusaastatel 
tuli tal kirjutada vaid neli käskkirja aastas, siis nüüd kaugelt üle 
saja. Kuigi vallas rahvaarv kahaneb, siis muusikakooli õppurite 
arv kasvab iga aastaga. Aumärk kuulub tema sõnutsi ka teistele 
muusikakooli õpetajatele.

Pidulikul valla 25. Aastapäeva aktusel pidasid kõnet nii prae-
gused kui ka endised vallavanemad. Räpina valla esimesi aastaid 
meenutas esimene vallavanem Inge Hirmo. Üks värvikamaid 

Räpina valla sünnipäeval  
sai Räpina valla aukodanikuks Oskar Tuvik

seiku meenus talle rahareformi ajast, mil ta magas rahareformi 
ajal rahakottide peal, kööginuga igaks juhuks käeulatuses.  Ümber 
maja aga valvasid jahimehed püssidega. Tema eestvedamisel 
valmis muu hulgas Räpina valla põhimäärus, millest sai mudel 
ka teistele omavalitsustele. Hirmo peab end Räpina valla emaks 
ja leiab, et lapsuke on tugev ja jääb ellu – vaatamata sellele, et 
on rahvast kaotanud. Tulevasele vallavanemale soovitas ta: „Ära 
karda midagi ega kedagi, ole aus ja tee tööd!“

Räpina linnapea ametit 1998–2002 aastatel pidanud Meelis 
Mälberg ütles, et tema jaoks olid need väga huvitavad ja õpetli-
kud. “Ma ei tea, mis oli võlikogu mõttes, kui nad usaldasid linna 
28-aastase noormehe kätte,” ütles Mälberg ja leidis, et paljut, 
mis siis ette võetud sai, praegu enam teha ei julgeks. Mälbergi 
valitsemiseajal koliti vene kool gümnaasiumi I korrusele. Raama-
tukogu koliti samuti koolimajja. Mälberg ütles, et see sai toimuda 
tänu toetavale ja tugevale seljatagusele – volikogule.

Praegune vallavanem Kaido Palu sõnas, et tal on hea meel, 
et meie vallas on tarmukaid ettevõtjaid, kes otsivad siin maanur-
gas tegevust, on säde-inimesi, sportlasi ja kulutuuritegelasi. Ta 
pani rahvale südamele, et vald ei ole abstraktne üksus, see on 
igaüks meist. Vallavanem soovis kõigile kindlat meelt sel muutlikul 
ajajärgul, üksteisemõistmist ja armastust.

Vaike Tammes,
Räpina Rahvalehe toimetaja

Aukodaniku tiitli omistamise puhul õnnitleb Oskar Tuvikut 
(paremal) Räpina vallavanem Kaido Palu.

Foto: Andrus Karpson



16. novembril toimunud erakorralisel volikogu istungil võeti 
vastu 4 otsust.
1. Otsus nr 62. Lähtudes Räpina Muusikakooli direktori 

ettepanekust ja arvestades Villu Kinks’i aastakümneid kes-
tnud panust Räpina valla ellu, otsustati anda Räpina valla 
25. aastapäeva tähistamisüritusel Räpina valla ettevõtjale 
Villu Kinks’le Räpina valla kuldmärk.

2. Otsus nr 63. Lähtudes AS Räpina Haigla kollektiivi 
ettepanekust, otsustati anda Räpina valla 25. aastapäeva 
tähistamisüritusel kauaaegsele Räpina Haigla ambulatoorse 
eriarstiabi spetsialistile dr Stepan Sahnjuk’le Räpina valla 
hõbemärk.

3. Otsus nr 64. Lähtudes Räpina Muusikakooli kollektiivi 
ettepanekust ja Räpina Muusikakooli direktori 25-aastasest 

valla 25. aastapäeva tähistamisüritusel Räpina Muusika-
kooli direktorile Marika Klimberg-Hyötyläinen`ile Räpina 
valla hõbemärk.

4. Otsus nr 65. Lähtudes Räpina Ühisgümnaasiumi kolle-
ktiivi ettepanekust otsustati nimetada Räpina valla 25. 
aastapäeva tähistamisüritusel Räpina valla aukodanikuks 
Oskar Tuvik.

23. novembril toimunud volikogu istungil võeti vastu 7 otsust.
1. Otsusega nr 66 kinnitati Räpina valla haldusterritoriaalse 

korralduse muutmisega kaasneva elanike arvamuse välja-
selgitamiseks 13.-14. novembril 2016. a korraldatud elanike 
küsitlus, mille küsitlusruum asus Räpina linnas Kooli tn 5 
(Räpina Raamatukogu), tulemused järgnevalt:
1.1 küsitlusest osavõtjate nimekirja oli kantud 4062 isikut, 

neist 16–17-aastaseid oli nimekirjas 77 isikut;
1.2 küsitluses osales 134 isikut;
1.3 küsimusele „Kas Te toetate Meeksi, Mikitamäe, Räpina, 

Veriora ja Värska valdade ühinemist üheks vallaks?” 
vastas „jah” 86 isikut;

1.4 küsimusele „Kas Te toetate Meeksi, Mikitamäe, Räpina, 
Veriora ja Värska valdade ühinemist üheks vallaks?” 
vastas „ei” 47 isikut;

1.5 kehtetuks tunnistati 1 küsitlusleht.
2. Otsusega nr 67 kinnitati ühinemislepingu projekt ja selle 

lisade kohta esitatud ettepanekud ning õiend volikogus 
läbivaatamise kohta.

3. Otsusega nr 68 kinnitati Räpina Vallavolikogu revisjonikomis-
joni 10.11.2016 akt nr 4 Räpina Vallavalitsuse ametnike ja 
hallatavate asutuste juhtide ametijuhendite kohta.

4. Otsused nr 69 ja nr 70 on ametialaseks kasutamiseks avaliku 
teabe seaduse § 35 lõige 1 punkt 12 alusel.

5. Otsusega nr 71 anti nõusolek Räpina vallale kuulu-
vate Kaurimäe ( registriosa nr 2711938, katastritunnus 
70501:004:0126, sihtostarve üldkasutatav maa), Lautri 
(registriosa nr 2710338, katastritunnus 70501:004:0125) 
ja Laulupeo salu ( registriosa nr 2524038, katastritunnus 
70501:004:0104) koormamiseks isikliku kasutusõigusega 
MTÜ Räpina Spordiklubi kasuks. Selgitus: MTÜ Räpina 
Spordiklubi soovib rajada puhke- ja virgestusalale, Räpina 
vallale kuuluvatele kinnisasjadele Kaurimäe, Lautri ja Lau-

väljakut ja taotleb selleks eelpoolnimetatud katastriüksuste 
koormamist isikliku kasutusõigusega.

6. Otsusega nr 72 otsustati anda Sihtasutusele Räpina Sad-
amad ja Puhkealad tähtajatatult ja tasuta kasutusse tervis-
espordi ning tervislike eluviiside edendamisega seonduvate 
tegevuste elluviimiseks Räpina linnas asuvad Kaurimäe 
(katastritunnus 70501:004:0126) ja Lautri (katastritunnus 
70501:004:0125) maaüksused.
6.1 Kasutusse antud maa-ala Kaurimäe ja Lautri maaüksust 

võib Sihtasutus Räpina Sadamad ja Puhkealad kasutada 
ka tulu teenimiseks, mis jääb sihtasutuse põhikirjaliste 
tegevuste kulude katteks.

6.2 Jätta Kaurimäe ja Lautri maaüksuse hooldusniitmine 
Räpina Vallavalitsuse korraldada.

6.3 Sõlmida Sihtasutusega Räpina Sadamad ja Puhkealad 
maa tasuta kasutamise lihtkirjalik leping. Selgitus: Üld-
istest avalikest huvidest lähtudes omandas Räpina vald 
2013. aastal üldkasutatava maa sihtotstarbega puhke- ja 
virgestusaladena Räpina linnas asuvad Kaurimäe (ka-
tastritunnus 70501:004:0126) ja Lautri (katastritunnus 
70501:004:0125)maaüksused. Räpina Vallavolikogu 
29.01.2014 otsuse nr 1 „Sihtasutuse asutamine” alusel 
asutati SA Räpina Sadamad ja Puhkealad, kelle põhikirja 
kohaselt on üheks eesmärgiks sadamate ja puhkealade 
arendamise kaudu majandus- ja elukeskkonna mitme-
kesistamine ning võimaluste loomine tervislike eluviiside 
ja tervisespordi edendamiseks. 

Räpina Vallavolikogu otsused ja määrused on väljas vallava-
litsuse stendil aadressil Kooli 1 ning nendega on võimalik tutvuda 
volikogu kantseleis, valla raamatukogudes ja internetis aadressil 
http://www.rapina.ee/et/vallavolikogu.

Piret Sermandi
volikogu asjaajaja-arhivaar
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Räpina Vallavalitsus ootab 
kaasabi ja ettepanekuid, leidmaks 
väärilised nominendid Räpina valla 
hõbedastele tänumärkidele. Kol-
mapäeval, 22. veebruaril Räpina 

Aianduskooli saalis toimuval Räpina valla tänuõhtul „Märka ja 
tunnusta 2016” tunnustame ja tõstame esile just 2016. aastal 
valla elu edendamisel erinevates valdkondades silma paistnud 
isikuid või kollektiive, samuti organisatsioone või ettevõtteid, kelle 
tegevus või selle tulemus on väärt tunnustamist.

Palume Teil esitada nominendid etteantud vormil, mille leiate 
Räpina valla kodulehelt või Räpina Vallavalitsuse kantseleist 
hiljemalt reedeks, 27. jaanuariks 2017.

Esile tõstetav tegu, saavutus või tulemus peab olema aset 
leidnud või lõpule viidud lõppeval 2016. aastal.

Aastatega on saanud traditsiooniks, et igal aastavahetusel 
toimub Räpinas ka ilutulestik! Ja seda täpselt aastavahetusel. See 
tähendab seda, et enamus raha on SA Räpina Inkubatsioonikes-
kuse vahendusel kogutud kokku ettevõtjatelt, vallakodanikelt  ja 
õla on pannud alla ka lihtsalt Räpina sõbrad. Toetus on kandnud 
vilja ja ilutulestik on tunnistatud korduvalt vaatajate poolt üheks 
kaunimaks mida nähtud!

Ilutulestiku projekti ettevalmistamisel koos Triplex Eesti OÜ-ga 
lähtume turvalisest teostusest ja soovist pakkuda vaatajaile kau-
nist ilutulestiku vaatemängu. Kasutame selleks kvaliteedikontrolli 
läbinud tooteid. Tähelepanu köidavad ilutulestikus kasutatavad 
puhtad ja säravad värvid ning korrektne kompositsioon. Kvaliteet 
ja kogemused tagavad meeliülendava ilutulestiku elamuse! 

avanevad tähepommid.
Tähepommidele lisaks katavad paljude osade alumist vaate-

välja eriefektiga efektlaengud. Ilutulestiku efektide lennukõrguste 
vahemik on maapinnast kuni 160 meetrini.

Ilutulestiku hind: 4 100 eurot.
Läbirääkimiste tulemusena toetab ilutulestiku läbiviija Triplex 

Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tähistamise aeg on peagi 
päral: juba tuleval, 2017. aastal hakkame, riik ja rahvas, me kõik 
üheskoos, sellest suurest sündmusest osa saama.

Eestlased on end ikka uhkusega maarahvaks pidanud, enam 
kui ehk ükski teine Euroopas. Just maarahval, meie külakogu-
kondadel, on ka EV100 sündmuste sündimise ja teoks saamise 
juures eriline roll. Eesti riigikantselei EV100 juhtrühm ja Kü-
laliikumine Kodukant on võtnud ühiselt südameasjaks, et 
meie riigi juubeli tähistamine jõuaks igasse Eestimaa nurka, 
ka kõige kaugemasse. 

100 on väga suur ja uhke number, mis näitab, et meie riigil on 
seljataga sajandipikkune minevik ning ees ootamas, loodetavasti, 
sajanditepikkune tulevik. Tulevikku suunatud on ka meie „EV100 
igas külas” – kingitus, mille me saame teha endale, oma külale, 
oma kogukonnale, sest meie ise ju olemegi see riik, kes oma 
suurt sünnipäeva tähistab.

Milline on üks väärikas kingitus väärika riigi väärikale rahvale? 
Eks ikka selline, millest tunnevad rõõmu ja saavad kasu nii oma 
küla ja kogukond kui ka need, kes külla tulevad. Selline, mis ise 
ning üheskoos, südame ja mõttega tehtud. Oma- ja oma kogu-
konna näoline, millist teist täpselt samasugust kusagil mujal ei 
leidu. On aeg oma kodukohas ühiselt ringi vaadata – kindlasti on 
siin midagi, mille tegemisest ammu unistatud, mõeldud, millest 
puudust tuntud. Või ehk on Teie kogukonnas hoopis midagi sellist 
väärtuslikku, mis aegadega kaduma läinud ja nüüd taasavasta-
mist ootab? Nüüd – Eesti 100. sünnipäeval – ongi aeg sellised 
mõtted ja unistused üles leida, teoks teha, ellu kutsuda. Olgu 
selleks siis külaväljaku, kiigeplatsi vms rajamine; küla kroonika, 
laulu, kokaraamatu vm kirjutamine; mõnele uuele kogukondlikule 
tavale aluse panemine või vana tava taaselustamine; kogukon-
nale olulisele paigale/hoonele/vms uue elu andmine ja ikka nii 
edasi – tähtis on, et EV100 ajal loodu/ellu kutsutu/rajatu jääks 
ja oleks kõigile rõõmuks ka tulevikus, kui sünnipäev seljataga. 
Tähtis on, et see oleks ise, ühiselt ja südamega tehtud – just nii 
suur või väike, kui on tegijast kogukond. 

Külaliikumine Kodukant on võtnud kingitegijatele toeks 
olla – kõigis Eesti maakondades on üks tubli ja tore inimene, 

MÄRKA JA TUNNUSTA 2016
NOMINENTIDE ESITAMISE TÄHTAEG ON 27. jaanuar 2017

Taotluses palume ära tuua nominendi nime, näidata ära tegu, 
saavutus või tulemus, mille alusel nominent esitatakse. Taotlus 
peab olema varustatud ka nominendi esitaja nime ja kontaktand-
metega. Anonüümseid esildisi ei arvestata.

Nominente hindab laiapõhjaline hindamiskomisjon, kuhu 
kuuluvad erinevate eluvaldkondade esindajad ning valla erinevate 
piirkondade külade esindajad. Hindama ei kutsuta nominente ega 
nominentide esitajaid.

Taotlusi ootame aadressile vald@rapina.ee või Räpina 
Vallavalitsus, Kooli 1, 64504 Räpina.

Räpina Vallavalitsus

Aastavahetuse vaatemänguline ilutulestik kestab 8 minutit
Eesti OÜ Räpina linna aastavahetuse ilutulestikku lisades omalt 
poolt 1600 eurot.

Räpinal jääb Ilutulestiku maksumusest tasuda 2 500 eurot, 
mille peab koguma  SA Räpina Inkubatsioonikeskus. See ei 
õnnestunud ja vallavalitsus kandis siiski suurema osa.

Annetajateks käesoleval aastal on Andra Preeden, Almar 
Puit OÜ, David Viimistlus OÜ, Frantsiis OÜ, Helimix Grupp 
OÜ, Kerdi talu OÜ, Leo Kütt, Miia ja Vello Kasearu, perekond 
Veskimeister, Signaal-R OÜ, Teet Helm ja Unosan OÜ. 

Kui säravad tuled me linna kuusepuul ja väljas on külm ning 
kõle, siis südameid soojendab armastus. Sa tule ja vaata ja kuu-
lata... kaunis ilutulestik tervitab meid, ta tuleb ja tahabki hiilata, 
tuua rõõmu ja hiilgusesära, mis värvikas...

SA Räpina Inkubatsioonikeskus on vedanud eest raha ko-
gumist aastavahetuse ilutulestiku tarbeks juba 6 aastat, nii ka 
tänavu. Paljud võivad leida, kas on mõtet raha taevasse lasta? 
On, sest rahvas soovib ja väärib seda, et nautida tulemängu!

Leo Kütt,
SA Räpina Inkubatsioonikeskus juhataja

kellelt saab nõu ja abi igaüks, kes maarahva suures ühiskin-
gituses „EV100 igas külas” kaasa lüüa tahab. Just tema kaudu 
jõuavad sünnipäevakingid-peod ka ühisele kaardile – Kodukandi 
kodulehel saabki olema suur Eestimaa kaart, kus kõik sünnipäeva 
tähistamise kingid, peod ja paigad peal. Ikka selleks, et oleks 
endal uhke vaadata ja teistelegi teda anda, milliseid häid ja ilusaid 
asju meie külades sünnib.

Eesti 100. sünnipäeva tähistamine kestab, nagu nii väärikale 
tähtpäevale kohane, õige pikalt – 2017 – 2020. Maarahva ühis-
kingi „EV100 igas külas” tegemise aeg saab alguse 2017. 
aasta Maapäeval ja kestab järgmise Maapäevani augustis 
2019. Piisavalt pikk aeg seegi, et iga küla leiaks just niisuguse 
päeva, millel kogukonna ajaloos või pärimuses on (oli või saab 
olema) eriline koht, mil õige aeg EV100 ja kogukonna ühiskingi-
tuse valmimist tähistada. EV100 juhtrühm omalt poolt teeb selle 
päeva ja paiga veel erilisemaks, andes neile kogukondadele, kes 
ühiskingituses „EV100 igas külas” väärikalt ja tulevikkuvaatavalt 
kaasa löövad, tunnusmärgi, millel kirjas küla nimi ja kuupäev, mil 
Eesti sajanda sünnipäeva pidu oli just selles paigas. 

Eestis on tuhandeid külasid, suuri ja väikeseid, pika aja-
looga ja üsna uusigi. Iga küla on oluline, on väärtus, nii sealse 
kogukonna kui kogu Eesti jaoks. Iga küla on eriline – teist sellist 
paika, kogukonda ja lugu ei ole kusagil. Leidkem oma kogukonna 
väärtused ja lood enda ja teiste jaoks üles – just nüüd, kui meie 
riigi aega mõõdetakse väärika numbriga 100. 

Lisainfot ühiskingituses 
„Eesti100 igas külas” kaasa löömiseks saate: 
Põlva  maakonnas koordinaatorilt: 
Marge Trumsi; marge.trumsi@rapina.ee 517 6288
EV100 kodulehelt: https://ev100.ee/et/ev100-igas-kulas
Külaliikumine Kodukant kodulehelt: 
https://kodukant.kovtp.ee/ev-100

Merle Jantson,
EV 100 igas külas üldkoordinaator                                                                          

15.11.2016

Teeme kingituse – endale ja Eestile, meile kõigile: 
EV100 igas külas

RÄPINA KULTUURKAPITAL TEATAB
SA Räpina Kultuurkapital taotluste esitamise järgmine tähtaeg 

on 20. jaanuar 2017.
SA Räpina Kultuurkapital taotluste esitamise tähtajad 2017. 

aastal on 17. märts, 26. mai ja 6. oktoober.
Taotlemise kord, taotluse ja aruande vormid on Räpina Kul-

tuurkapital kodulehel www.rapinakultuurkapital.ee.
Lisainfo telefonil 514 2596 või e-posti aadressil kultuurkapi-

tal@rapina.ee

Anu-Cristine Tokko,
SA Räpina Kultuurkapital juhatuse liige

 Räpina Rahvaleht
Väljaandja:  

Räpina Vallavalitsus  
Kooli tn 1, Räpina 64504

Toimetaja:  
Vaike Tammes, telefon 5349 0773 

e-mail: rahvaleht@rapina.ee
Kujundus & trükk:  

Paar OÜ Tartu, Ilmatsalu 3g 

TEADE
Alates 01.02.2017 on müüdava soojusenergia hind 48 €/MWh, 
millele lisandub käibemaks.
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POSTKONTORITE TEADE

Perioodil 02.01–06.01.17 on Räpina postkontor  
avatud T ja N kell 10–17. Teistel päevadel suletud. 

Tavapärasel perioodil on  
Räpina postkontori lahtiolekuajad:

E–R 10–17
L,P suletud. 

 Lähimad postiasutused: 

Leevaku postipunkt
Leevaku küla, Räpina vald

E–R 9–19
L,P 9–16 

Kõikidel ettevõtetel ja inimestel, kes elavad või 
asuvad lähimast postiasutusest kaugemal kui 5 km, on 
võimalik kirjakandja tasuta koju või kontorisse kutsuda.

Kirjakandjat saab tellida Omniva kliendiinfo telefonilt 
661 6616.

Tellimusi võetakse vastu E–R kella 9–20 ja L–P 9–15.
Marke, ümbrikke ja postkaarte on võimalik osta ka 

Räpina Raamatupoest, asukohaga Võõpsu mnt 29. 

 Omniva Lõuna piirkond

8. detsembril, Oskar Tuviku 80. juubelil avati vastse Räpina 
aukodaniku näitus Räpina raamatukogus. Tegemist on kolmanda 
näitusega sarjast “Direktorite nõukogu”. Näituse materjalid pani 
kokku Räpina Muuseumi direktor Kersti Murumets juubilari Räpina 
ÜG õpilaste uurimustööde põhjal ja abikaasa Anu Tuviku abiga. 

Oskar Tuvik sündis 8. detsembril 1936 Leningradi lähistel 
eestlaste külas. Tema lapsepõlvekodu oli Ida-Virumaal Püssil. 
Vanemad olid raudteelased, ema raudteetööline ja isa jaamakor-
raldaja. Oskaril on neli aastat vanem õde, kes elab Peterburis. 
Õega peab Oskar praegu ühendust Skype’i teel. Õde elab juba 
55 aastat Peterburis, aga oskab väga hästi eesti keelt. Oskar on 
öelnud, et neid inimesi, kes ütlevad, et on eesti keele unustanud, 
ta ei usu, see on rohkem poosetamine.

Oskar Tuvik on sõjaaegne laps, eluolu oli raske, kuid lapsed 
ei pannud seda tähele, kuna mängida sai ju ikka. Tänapäeva 
lastega võrreldes oli vanasti kohustusi rohkem ja nii käis ka Oskar 
lapsena karjas. Oskar Tuvik on õppinud Aidu Algkoolis, Püssi 
Mittetäielikus Keskkoolis ja Kiviõli I Keskkoolis, mille lõpetas 
1955. aastal. Väikesest peale on talle meeldinud lugeda. Ta on 
osa võtnud koolinoorte spartakiaadidest, tegelenud jalgrattasõi-
du, kergejõustiku ja suusatamisega. Oskar oli rajoonis parimate 
sportlaste seas ning kuulus rajooni koondisesse. Ta oli koolis tubli 
ja hakkaja, õpetajatel temaga eriti muret ei olnud. Nagu ühele 
korralikule koolipoisile kohane, tegi ka Oskar vahest koos teistega 
poppi selleks, et sõpradega luuremängu mängida.

Pärast keskkooli lõpetamist 1955. aastal läks Oskar Tallinna, 
et pedagoogilises instituudis füüsikat õppida. Kooli lõpetas 1960. 
aastal.

Räpina Keskkoolis oli tollal direktoriks Evald Laprik, kes 
oli Oskariga ühel kurusel õppinud. Laprik oskas ministeeriumi 
kaudu asjad nii korraldada, et ka Oskar Räpina Keskkooli tööle 
suunataks.

Entusiastlik noor õpetaja
Räpinasse tuli Oskar Tuvik 1960. aasta 15. augustil. Noor 

õpetaja oli täis entusiasmi – ta käis oma klassiga mitmetel mat-
kadel. Oskar oli klassijuhataja, tema klass õppis teises vahetuses. 
Ta andis matemaatikatunde ka aianduskoolis.

Oskaril on kindlad põhimõtted, tema arvates on igal ametil 
oma eetika. Kui õpetaja kooliuksest väljub, ei saa mõelda, et ta 
pole enam õpetaja. Tuviku meelest ei tohi kunagi ebaviisakalt 
käituda. Õpetaja töö kohta leiab Tuvik, et kodus peab tunde ette 
valmistama ja kodune töö peab olema analüüsiv. Klassijuhatajana 
oli Tuvik mitmekülgne, näiteks käis koos oma klassiga restoranis, 
et lapsed õpiksid lauakombeid. Aastakümneid hiljem, kui Oskar 
andis ühiskonnaõpetuse tunde, õpetas ta muu hulgas eluks 
tarvilikku oskust – lipsusõlme tegemist.

Kõige noorem direktor
Kui 1966. aastal hukkus traagiliselt Evald Kehman, siis 

esitasid õppealajuhatajad Aino Mähar ja Meeta Kristel Oskar 
Tuviku kandidatuuri Põlva rajooni haridusosakonnale ja nii saigi 
Oskarist Räpina Keskkooli direktor. Ta oli kõige noorem direktor, 
29-aastane. Kirglik spordimees, matkasell, loodusesõber. Soov 
oli pidevalt tegutseda ja kasutusele võtta midagi uut, pakkuda 
välja uusi võimalusi. 

Õpetajaametist või kooli direktoriks olemisest Oskar lapse-
põlves ei unistanud. Ta tahtis saada meremeheks, kuna vesi ja 
veekogud on talle alati meeldinud, eriti meri. Oskarile meeldib 
mere ääres puhata ja jalutada. Et nõukogude ajal meremeheks 

isa oli olnud Saksa sõjaväes ja hiljem sõjavangis, seetõttu ei 
tulnud meremehe elukutse kõne allagi. Välisreisidega seotud 
elukutseid ei lubatud nn ebausaldusväärsete isikute lastel valida.

Armastus esimesest silmapilgust
Abikaasa Anu meenutab, et 1967. aasta sügisel tuli ta bus-

siga esimest korda Räpinasse, sest suunati siia tööle kehalise 
kasvatuse õpetajaks. Enne kui Anu kooli jõudis, kohtus ta sillal 
sportliku noormehega, kes ütles kõrval seisvale sõbrale, et selle 
tüdruku võtan ma ära. Sportlik noormees oli koolidirektor Tuvik. 
Tänaseks on nad ühist eluvankrit vedanud 46 aastat. Tuvikute 
peres on sirgunud kaks tubli last. Vanem tütar Piia õppis arstiks 
ja töötab PERH-s reumatoloogina. Kai on Tartu Kesklinna Koolis 
kunstiõpetaja ja mänguasjamuuseumis pedagoog. Anul ja Oskaril 
on praegu neli lapselast.

Pikkadest tööaastatest on Oskarile kõige rohkem meelde 
jäänud laulupeod, kevadlaagrid ja vabariiklikud kokkutulekud. 
Vabariiklikel kokkutulekutel on kaks korda võidetud. Räpina Kesk-
kool võttis osa kõigist laulu- ja tantsupidudest, mõnel aastal on 
koguni 12 rühma ülevaatustesõelast edasi pääsenud. Direktorit 
rõõmustas „Põuavälgu“ rühmade väga hea esinemine, samuti 
head tulemused spordis. 1980. aastate algul oli Räpina Keskkool 

Õpilasleiutajate riiklikul 
konkursil tunnustati ka 

koduõppel leiutajat
Olen töötanud tead-

lasena, võitnud mitmeid 
auhindu, õppinud teadust 
ning pärast kirevat ning 
võimaluste rohket elu ot-
sustasin pühenduda oma 
kolmele imelisele lapsele. 
Arvasin alati, et nüüd on 
teadus minu jaoks lõppe-
nud, kuid istudes leiutajate 
konkursi tunnustamisüritu-
sel tarku inimesi tulvil saalis 
taipasin, et nüüd on minu 
kord lükata ja innustada 
ning toetudes enda koge-
musele saan teha seda eriti 
efektiivselt. 

Leiutised mida hinnati 
olid naljakad, kasulikud ja 
täis fantaasiat, kuid pari-
matest parimaks osutus 
signaalpoi. Ehk siis seade 
mille kalurid saavad kinni-
tada võrgu külge ja võrke 
välja võtma minnes annab 
signaalpoi teada milline on 

sinu võrk. Antud teadustöö autor oli Hans Anniste (Põltsamaa 
Ühisgümnaasiumi 11 kl). Minu lemmikud olid veel:

Mattias Kuklane (Rõuge Põhikooli   4. klass) töö „Projekti- ja 
koolilaud. Kaks ühes“, Otto Seppel (Pärnu Vanalinna Põhikooli 2. 
klass) töö „Pähklipõmm“, Dharma Helena Veskimägi (Püha Jo-
hannese Kooli 4. klass) töö „Õuesõppe kott-tool“ ning Aleksander 
Urbala (Kelmiküla lasteaia Naerulindude rühm) töö „Sassi pud-
rujahutaja“. Kõik nad said esimese koha enda vanuskategoorias. 

Minu koduõppel olev poeg Aap Petrov pälvis tunnustuse 
funktsionaalsete kinnaste eest mis aitavad monitoorida tervist 
ning tänu millele lapsevanem saab pidevalt oma telefonist infot. 
Nimetatud kindad oleksid eriti passlikud epileptikutele ja suhk-
ruhaigetele. Peale laste sobivad need suurepäraselt vanuritele, 
kellele on küll leiutatud hädaabi nupp milleni aga suure õnnetuse 
korral käsi kindlasti ei jõua. 

Arendada on vaja nii andekust kui esinemist
Meie pere osales nimetatud konkurssil kindla sooviga. 

Unistasime sellest, et võidame koha 40 osalenu seas. Ema ja 
juhendajana tean, et tarkus ei loe midagi kui sa ei ole atraktiivne 
ja särav isiksus. Olen enda lastele pakkumas ülesandeid, mis ai-
tavad neil suhelda inimestega, töötada kaameratega. Teadlasena 
märkasin, et andekad nokitsesid, aga säravad presenteerisid. 
Kahte ühes tihti ei leia. Neid omadusi on vaja arendada. Laste 
puhul keskendutakse tihti tarkusele ja faktidele. Lavalise esine-
mise tarkust õppekava ette ei näe.. 

Või kuidas saada hakkama pingeseisundiga, mis tekib enne 
lavale minekut? Õnneks olen neid tarkusi õppinud parimatelt, 
sest usun, et praktilist kogemust omavad inimesed õpetavad 
praktiliselt. 

2017. aastal jätkan enda loodud teadusringiga ning tunnid 
toimuvad Moostes ja Vilustes. Olen tegemas ka töötubasid ning 

-
dusehuvilised on teretulnud. Korraldan ka õppelaagreid. Esimene 
laager on peagi algamas (14.-15. jaanuar), mille raames teeme 
teadust ja anname lavalist kogemust. Ootame registreerima.

Saalis jäi kõlama lause, et Eesti riik vajab tarku inimesi, kes 
on innovaatilised. Kas sama vajab ka meie kallis kodukoht? 

Kertriin Paabo,
Teadusringi juhendaja, Aap Petrovi ema

Räpina raamatukogus avati näitus  
„Oskar Tuvik – 80“

haridusministeeriumi autahvlil mitmes õppeaines: keemias, saksa 
keeles ja matemaatikas. Võib öelda, et 1980-ndad olid Räpina 
Keskkooli hiilgeaastad, maakonnas nimetati kooli Tuviku kooliks.

Õpetajaid oli raske leida
Nii nagu praegugi, oli ka siis – keeruline leida õpetajaid. Tollal 

käidi õpetajaid lausa ülikooli ja instituutide suunamiskomisjonidest 
otsimas. Direktor Tuvikule meenus, kuidas ta käis veoautoga 
Valgamaal algklasside õpetajat toomas ja keemiaõpetajat “moo-
simas”. Erilised raskused olid meesõpetajatega, kuna nad võeti 
kohe pärast ülikooli sõjaväkke. Kõik noored mehed, kes Räpina 
kooli õpetajateks tulid, pääsesid aga sõjaväest.

Kõrvuti koolijuhtimisega tuli Oskar Tuvikul juhtida ka Räpina 
linnavolikogu ja hiljem ka vallavolikogu. Tema arvates peaks 
volikogus olema alati kooli esindaja, kuna kolmandik Räpina ini-
mestest on Räpina Ühisgümnaasiumiga päevast päeva otseselt 
seotud ja nad oskaksid kaasa rääkida.

Oskar Tuviku näituse avamisele oli kogunenud hulganisti rah-
vast – näitus avati ju tema 80. sünnipäeval. Teiste hulgas astusid 
ette ja meenutasid vanu ühiselt veedetud aega kunagised kõrges 
eas kolleegid ja Tuviku klassi vilistlased. Inge Hirmo meenutas 
lõbusaid seiku koolielust, millest eriti teravalt oli meelde jäänud 
Oskari abikaasa Anu Tuviku poolt määratud suvetöö suusatami-
ses, kui kõplajate kõrval tuli ette näidata paaristõukeid. Oskari 
kohta ütles Hirmo, et direktor oli väga kõrge kuju, suur autoriteet. 
Edasisest karjääris valla juhtimisel meenutas Hirmo, et nad said 
Oskar Tuvikuga üksteisest sõnadeta aru. Kunagisest linna ja valla 
ühinemisprotsessist meenus, et Räpina oli vist ainus koht tollal, 
kus ühinemine ilma skandaalideta toimus. 

Sõna võttis ka Räpina Keskkooli legendaarne füüsikaõpetaja 
Arvo Kikas, kes tuli Räpina kooli 7 aastat enne Oskarit. Kui uus 
koolimaja valmis, pandi nad koos Oskariga elama koolimajja, kus 
kahe nn korteri peale olid köök ja vannituba ühised. “Hakkasin 
mõtlema, kas ma Oskariga tülis ka olin, ei olnud. Sõprus oli tõsi-
ne,”  meenutas Arvo Kikas lõbusaid aegu oma hea sõbra Oskari 
seltsis koolimaja korteris. “Juhtus aga nii, et tuli üks kaunis daam, 
kes viis Oskari minema,” lõpetuseks soovis Kikas sõbrale väga 
head tervist kuni elu lõpuni.

Oskari klassi “poiss” Olav Laiv, kümnekordne Eesti meister 
10-50 km jooksus, oli oma sõnavõtuks kaasa võtnud mitmesugu-
seid näitlikke vahendeid. Oskari elu võttis ta nende vidinate abil 
värvikalt kokku, ühe vahendi kohta teadis Laiv öelda seletuseks: 
“Sa ütlesid nii, et koolidirektor tähendab torumeest, seepärast 

kõigil Oskar Tuvikule maailma ilusaima kummarduse - hiinlaste 
kummarduse.

Räpina Ühisgümnaasiumi õnnitlejate delegatsiooni eesotsas 
oli kooli huvijuht Marika Ääremaa, kes tegi Oskarile ise luuletuse, 
kuna ta ei leidnud sellist luuletust, mis Oskarile sobiks. 

Külalised meenutasid, et Oskarit iseloomustas see, et ta oli 
alati ajast sammu võrra ees. Oskar Tuvik usub tulevikku. Elu on 
ilus ja tuleb uskuda, et tulevik on veel ilusam. Tuleb vaid lahtiste 
silmadega ringi vaadata. Samas peab meeles pidama, et me ei 
ela paradiisis. Oskarile meeldib kirjanik Artur Alliksaare tsitaat: 
„Elu on eelkõige risk. Kes kaotust kardab, ei võida iialgi.“

Oskar Tuviku elu, tegevuste ning teenetemärkidega on või-
malik tutvuda Räpina raamatukogus märtsikuu lõpuni.

Vaike Tammes,
Räpina Rahvalehe toimetaja

Anu ja Oskar Tuvik meenutamas ammuseid aegu.
Foto: Aivo Parmson

Aap Petrov pälvis tunnustuse.
Foto: Kertriin Paabo

Täname Teid
Uno Nagelmaa                            

OÜ Särr
Alar Avarmaa
Riho Naruski
Riho Puusepp

Soovime rahulikku jõuluaega 
ja armastust südamesse!

EELK Räpina Miikaeli  
koguduse hooldekodu
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3. novembril toimus Põlvamaa noortekonverents, kus maa-
vanem Igor Taro tunnustas noorsootöö parimaid. Aasta sünd-
mus noorsootöös oli Räpina Ühisgümnaasiumi ja Petseri  
3. Keskkooli 15. sõprusaastapäeva tähistamine, mille raames 
toimunud üritustel osales kokku üle 400 noore. 

*    *     *
11. klassi õpilaste Brittany Tuule ja Mari-Liis Vosmi eest-
vedamisel valmis koolituskeskusele Tungal  Tegemist 
on Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti riigi poolt kaasrahastatava 
õpetajate täiendkoolituse projektiga „Liidriks läbi kogemusõppe“. 

koolituskeskuse poolt korraldatud õppepäeval.
 *     *     * 

8. novembril kohtusid kirjandus-tuuri „Sõnaränd“ raames 
3. ja 4. klassi õpilastega kirjanikud Piret Raud, Kätlin Vainola 

lugesid katkendeid ja vastasid õpilaste küsimustele.
*     *     *

9. novembril toimus Räpina Koduloo- ja Aiandusmuuseumis 
üritus algklasside õpilastele. Terje Puistaja Eesti Rahva-
pärimuse Koolist õpetas õpilastele mardilaule, koos mõistatati 
mõistatusi ning mängiti erinevaid mardimänge. 
Õpilastel oli võimalus ka ennast mardisandiks riietada.

*     *     *
9. novembril osalesid Räpina Ühisgümnaasiumi 10.–11. 
klassi õpilased Tartus Tamme Gümnaasiumis IKT alasel õpi-
laskonverentsil. 

*     *     *
11. novembril käisid 10.–12. klasside õpilased Kõrgemas 
Sõjakoolis lahtiste uste päeval. Ringkäigul saatsid õpilasi  
kooli kadetid.

*     *     *
11. novembril käisid 4.a ja 4.b klassi õpilased Just Filmi 
projekti “Klassiga kinno” raames Tallinnas Apollo Solarises 

dutas Tallinnasse ja tagasi Solarise buss. Pikk tee lapsi ei 
väsitanud, oldi rõõmsas tujus. Lastega olid kaasas õpetajad 
Sirje Ladev ja Lilia Pillak ning seitse lapsevanemat.
 *     *     *
11. novembril toimus ministaaride pidu, kus üldvõitjaks tuli 
3.b klass.

*     *     *
4.a klassi 6 õpilast võtsid osa Põlva Keskraamatukogu laste-
teeninduse poolt maakonna põhikoolidele välja kuulutatud 
kirjanduslikust otsimismängust “Raamatuga sõbraks”. 
Vastused tuli leida küsimustele eesti lastekirjanduse klassika 
kohta. Otsida võis nädala jooksul individuaalselt, koos sõbraga 
või kogu perega. Kermo Küttmann saavutas keskmises 
kooliastmes I koha.

 *     *     *
Põlva maakonna koolide 4.–5. klassi  poiste rahvastepalli 
meistrivõistlustel saavutasid meie kooli poisid III koha. Võist-
konda kuulusid Kermo Küttmann, Martin Konsap, Kermo 
Lepik, Robin Kolli, Märt Lume, Martti Võsokovski, Rainer 
Preeden, Renee Mestiljainen. Õpilasi juhendas Jaanus Meitus. 
Tüdrukud saavutasid 4. koha. 

*     *     *
14. novembril toimus koolis isadepäeva kontsert. Kontserdil 
esinesid  mudilaskoor, rahvatantsu-rühmad Üksik Sokk ja 
Patsikud, solistid Remon Ainson, Kätryn Liblik, Cordelia Liiv ja 
Sandra Puurmaa, Margit Jaagund Ruusa Põhikoolist, 11., 5.a, 
8.b, 9., 3.b ja õpetajate ministaarid, 1., 2, 9. ja gümnaasiumi 
ansamblid ning show-tantsijad.

*     *     *
15. novembril külastasid kooli Jõgevamaa huvijuhid ja 
muusika-õpetajad. Lühiülevaate koolist andis direktor. 
Seejärel tutvusid külalised koolimajaga ning kuulasid loengut 
„Klassiväline tegevus Räpina Ühisgümnaasiumis“.

 *     *     *
3.b klass valmistas projekti “Euroopa jõulupuu” raames 
jõuluingleid, mis  saadeti järgmistesse riikidesse: Austria, 
Belgia, Horvaatia, Tšehhi, Prantsusmaa, Saksamaa, Kreeka, 
Ungari, Itaalia, Leedu, Poola, Rumeenia, Hispaania, Inglismaa. 

*     *     *
17. novembril osalesid õpilasesinduse liikmed Tallinnas toi-mu-
nud noortekonverentsil „Lahe Koolipäev“. Selle aasta konverent-

si teema oli „Kuidas võtta vastutust?“. Teema valiku tingis noorte 
julgustamine, et vanemaks saades julgeksid nad vastutust võtta.

*     *     *
7.–18. novembrini toimus üldhariduskoolide õpilastele mõel-
dud informaatikaviktoriin „Kobras“. Viktoriin sisaldas küsi- 
musi arvutite riist- ja tarkvarast, arvutiturvalisusest ja -eeti-
kast, arvutus- ja sidetehnika ajaloost, arvutitega seotud 
matemaatikast, loogikast ning informatsiooni mõistmisest ja 
tõlgendamisest. 
Nooremas vanuseklassis (6.–8. klass) olid meie kooli parimad 
Reno Kokmann (8.b) 96 punktiga, Märten Kala (8.a) 94 
punktiga ning Harri Mähar (7.a), Maria Sokk (7.b) ja Rasmus 
Mirma (8.b) 84 punktiga. 9.–10. klasside arvestuses oli meie 
kooli parim Algmar Erik 10. klassist.

*     *     *
21. novembril osales 3.a klassi õpilane Remon Ainson Eesti 
Televisioonis telesaate „Laulukarussell 2017“ salvestusel. 
Remoni esinemist saab vaadata 2017. aasta jaanuaris. 
Remoni õpetaja on Marika Aruküla.

*     *     *
22. novembril osales Räpina ÜG poistekoor mentorkoolitusel 
Põlvas. Poisid harjutasid dirigent Hirvo Surva juhtimisel 
laulupeo laule. Proov oli poiste sõnul päris raske, aga huvitav.

*     *     *
25. novembril esinesid 1. klasside mudilaskoori lauljad Räpina 
lasteaias Vikerkaar kadrikavaga. Koos lasteaialastega mõis-
tatati mõistatusi ning lauldi vanu häid eestikeelseid lastelaule. 
Enne lahkumist soovisid kadrid lasteaiaperele karjaõnne ja 
tervist. Õpilasi õpetab Anu Silm.

*     *     *
25. novembril külastasid algklasside korrust reaalainete 
nädala raames meie kooli robootikaringi õpilased koos juhen-
daja Eve Sibulaga. Poisid esitlesid enda ehitatud ja program-
meeritud vahvaid roboteid, mis tundsid värve, oskasid värve 
ka nimetada ning sõita mööda joont. Algklasside õpilased said 
esitada küsimusi robotite kohta.

*     *     *
25. novembril käisid 10. klassi õpilased muusikaõpetuse 
tunni raames õppekäigul Räpina Püha Sakariase ja Elisabeti 
õigeusu kirikus. Selline õppekäik toimus juba teist aastat ning 
selle eesmär- giks oli tutvustada õpilastele kodukoha kirikuid 
ning usu, kiriku ja kirikumuusika rolli läbi erinevate aegade. 
Õppekäigu lõpetuseks jagas preester igale õpilasele küünla 
ning kõigil oli võimalus mõelda oma hea soov või palve ning 
oma küünal põlema süüdata.

*     *     *
27. novembril süüdati Räpina keskväljakul esimene advendi-
küünal. Üritusel esines 3. klassi tüdrukute ansambel ja ühes 
laulus oli solistiks Remon Ainson. Pärast esinemist ootasid 
esinejaid krõbedad piparkoogid.

*     *     *
28. novembril käis Räpina Ühisgümnaasiumi  9. klasside 
tütarlaste ansambel esinemas Ahjal, kus väga armsas ja 
muinasjutulises Ahja Raamatukogu aias toimus advendiküünla 
süütamine. Tüdrukute julge ja ilus esinemine sai palju kiidu-
sõnu ja väga sooja vastuvõtu osaliseks. Pärast üritust pakuti 

kutsus esinema Ahja Raamatukogu ja Tuglase Selts.
*     *     *

30. novembril toimus õppenõukogu koosolek, kus tehti ka 
kokkuvõtted algklasside ja põhikooliõpilaste I trimestri ning 
gümnaasiumiõpilaste läbitud kursuste tulemuste kohta. Nelja-
dele ja viitele õppisid 100 algklasside, 81 põhikooli- ja 20 
gümnaasiumiõpilast. Direktor avaldab kiitust:
1. Algklassides õppisid neljadele ja viitele ning käitumine 
ja hoolsus oli eeskujulik või hea:
2.a Adeele Aruste, Lisett Dalberg, Eleriin Idion, Jaanus Ilves, 
Magnar Ivanov, Gaili Kaurson, Kristofer Kroon, Alari Kõiv, 
Reno Lahtvee, Heleriin Liiske, Miriam Metsanurm, Raimond  
Pedosk, Taavi Puurmaa, Karola Raudberg, Edith Taldrik, Fred  

2.b Reimo Ehte, Merili Kirjuškin, Daniel Kolpakov, Julianna 
Kuusmaa, Birgit Käär, Keidi Käär, Karola Küttmann, Andre  
Mägi, Andreas-Sten Paabo, Gert Parmask, Reti-Karlota  
Rebane, Laura Rõbakova, Adeele Truija, Mattias Vätsing.
2.v Randy Roosileht, Gert Sinka.

3.a Remon Ainson, Liivar Hakmaa, Mihkel Toomas Heering, 
Kaur Kala, Oliver Hans Kaljuvee, Stella Lisethe Kivilo, 

 
delia Liiv, Rasmus Mestiljainen, Marleen Möller, Georg Nei- 
mann, Tanel Otsing, Sten Martten Parman, Sandra Puurmaa, 
Aleksandr Rekonin, Karoliis Rohtla, Tanel Tammes, Meri-
bel Toim.
3.b  
Junson, Sandra Kahu, Ander Konsap, Mirtel Must, Ras-
mus Oijov, Marvin Poltan, Darja Prussakov, Kertu Reinson, 
Lenna Reinson, Nele Reinson, Kevin Salve, Meryl Talv, 
Romet Ula.
4.a Alisa Burdina, Miko Kaarlõp, Kristel Koido, Martin Kon- 
sap, Kermo Küttmann, Meribel Lill, Kirke Lukki-Lukin, 
Kaisa Mähar, Maia Mähar, Renet Pindek, Rauno Purdeots, 
Mirel Rämson, Helerin Salve, Kristjan Tagel, Merili Tiigimäe,  
Romio Tikka, Aveli Virro, Sandra Vizel.
4.b Lisandra Aruküla, Emily Dalberg, Agathe Erik, Robin Kolli, 
Kermo Küüts, Õnnela Lahtvee, Kermo  Leppik, Carmen Mossin, 
Hanna-Marleen Oras, Birgit Pihlap, Regnar Preeden.    
4.v Reno Hänilane.
2. Põhikoolis õppisid neljadele ja viitele ning käitumine ja 
hoolsus oli eeskujulik või hea:
5.a Lenna Haamer, Jaanika Justus, Krettel Kivisaar, 
Heleri Kruusamägi, Katariina Nagel, Elise-Cristine Paabo, 
Erle-Mai Pabusk, Adele Punnek, Reio Tootsman.
5.b Aleksei Andrejev, Tanel Kaimre, Erolyn Palu, Lisett Rämson, 
Pilleriin Sillakivi, Emma-Eliise Talviste, Lenna-Emilie Võikar.
6.a Melystiin Hüsson, Lisett Koitsaar, Karina Kolosova, 
Dimitri Krot, Kelly Pindek, Karoliina Raudberg.
6.b Kerttu Galka, Kevin Idion, Aleksandra Kukk, Hardi Mathie- 
sen, Robert Rauba, Kati-Karoli Silla, Merlin Tolmusk, 
Agnessa Tund.
7.a Angelika Apuhtin, Harri Mähar,  Kärt Hüdsi, Markus Kriiskütt, 
Ken-Marten Puusaar, Janika Rõbakova, Sirli Siret Sepping.
7.b 
Raoul Lombardo,Sandra Poltan, Raul  Randma, Maria Sokk, 
Kaarel Volk.
8.a Märten Kala, Evelin Konsap, Oskar Johannes Laht, 
Mikk Mälberg, Kevin Paul Talviste, Mariin Tikka, Tairi Tolmik. 
8.b 
Agnes Leek, Rasmus Mirma, Glenn Rahasepp, Triinuliis 
Sillakivi, Kärt Talumees, Taimar Treier.
9.a Anette Gutjuma, Annaly Gutjuma, Ketlyn Idion, Magnar-

Anna-Leena Rämson, Kirke Tammpere, Remi-Andero 
Õunapuu.
9.b Keilit Adson, Tarvi Arbma, Toomas Kilk, Liina Konsap, 
Sander Liiske, Mart Lume, Mailis-Heleen Maastik, Karen 
Rämson, Brigitta Uibo, Anna Zaharova. 
3. Gümnaasiumis õppisid neljadele ja viitele:
10. klass Algmar Erik, Merilyn Idion, Oliver Kruusamägi, 
Risto Lillemäe, Andres Palusalu, Merily Pastak, Alina Poduš-
kina, Daan Zekker.
11. klass 
Henri Kübe, Märten Liiske, Egert Punnisk, Mari-Liis Vosmi.
12. klass Kati Heering, Polina Kasyanova, Pille-Riin Konsap, 
Annali  Kruusamägi, Rain Loodus.

*     *     *
Neljadele ja viitele õppis ning eeskujuliku või hea käitumise 
või hoolsusega oli kokku 201 õpilast, mis hindamisele 
kuulunud õpilaste arvust 364 (hinnati 132 algklassiõpilast, 
174 põhikooli-õpilast ja 58 gümnaasiumiõpilast), moodustab 
55,2%. Algklassides oli vastav õpilaste arv 100 (75,7%), 
põhikoolis 81 (46,5%) ja gümnaasiumis 20 (34,4%). 

*     *     *
Puudulikud hinded olid tunnistusel 32 õpilasel, mis moodustab 
8,8 % hindamisele kuulunud õpilaste arvust. Algklassides ei 
olnud puudulikke  hindeid, põhikoolis 18 õpilasel (10,3%) ja 
gümnaasiumis 14 õpilasel (24,0 %).

Kersti Sammelselg,
Räpina ÜG õppealajuhataja

Üleriigilised raamatkogupäevad toimusid traditsiooniliselt 
20.–30. oktoobrini, sel aastal juba 26.korda.

Tänavune merekultuuri aasta annab ka raamatukogupäevade 
ajal võimaluse tutvustada üheaegselt nii merd kui ka kultuuri. Meri 
on läbi aegade inspireerinud loomeinimesi, kelle teoseid saame 
omakorda lastele lähemale tuua.

Keerakem end näoga mere poole!
17.–21. oktoobrini said 4.–6.klasside õpilased raamatukogus 

lahendada viktoriini “Merekarud”. Küsimusi oli seitse ning vastuste 
leidmiseks said nad kasutada Martti Lintuneni raamatut “Mere-
karud”. Parimad lahendajad olid Merili Tiigimäe, Romio Tikka ja 
Kelin Jürgenstein.

Meie lugejad võtsid osa ka kirjanduslikust otsimismängust, 
mille korraldas Põlva Keskraamatukogu  lasteteenindus.

18. ja 20. oktoobril  käisid 1. klasside õpilased avastamas 
raamatukogu.

RÄPINA ÜHISGÜMNAASIUMI TEATED

Raamatukogupäevad Räpina Raamatukogus
20. oktoobril oli ettelugemise päev, seekord tähistasime seda 

23. korda.
Lugesime 1.–4. klassi õpilastele Aino Perviku “Klabautermani 

mure” ja Markus Saksatamme “Ruubert, lohe ja laevapoisid” 
raamatutest jutte.

Ettelugejateks olid Merili Tiigimäe ja Kermo Leppik, kes esine-
sid edukalt ka 4.klasside õpilaste maakondlikul võistulugemisel. 
Neid juhendas raamatukoguhoidja Evi Tiigimäe.

27.oktoobril toimus raamatukogus kirjandushommik, “Koh-
tume raamatukogus”.

Kutsutud olid meie parimad lugejad aga osavõtjaid oli teisigi. 
Mereteemaliste luuletuste ettelugemisega said lapsed inspirat-
siooni pildi joonistamiseks.

Valmisid toredad pildid merest, neist oli raamatukogus näitus. 
Traditsiooniliselt pidasime meeles parimaid lugejaid tänukirja ja 
meenega. Mängisime mänge ning maiustasime.

Selleks, et juba varakult tuua lapsi raamatute juurde tuua, 

hakkasime teisipäeviti uusi raamatuid tutvustama lasteaia Muu-
mide, Lepatriinude ja Mõmmide rühmas.

Oktoobris tähistasime  raamatunäitustega  kirjanike Helvi 
Jürissoni,Kerttu Soansi, Olivia Saare, Kalju Saaberi ning Lehte 
Hainsalu sünnipäevi ning Uno Leiese, Asta Kassi, Kalju Kanguri 
sünniaastapäevi. Oli ka merekultuuri aastale pühendatud raama-
tunäitus “Meri, mu meri”.

Kohe novembrikuu alguses kohtusid meie lugejatega laste-

veel uued ettevõtmised.

Maire Jõks ja Evi Tiigimäe
Räpina Raamatukogust
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Räpina Ühisgümnaasiumi (RÜG) õpilastel oli teisipäeval 
võimalus osaleda õppepäeval Eesti Meremuuseumis, kus tutvuti 
muistse Põhjala rahvaste elu ja tegevusega. Õppepäev algas 
Lennusadamas, kus on välja pandud Rootsi Ajaloomuuseumi 
korraldatud ja üle maailma tuntust kogunud näitus „Viikingid: elu 
legendide taga“.  

Hoolega valitud ja läbimõeldult ülesehitatud väljapanek 
moodustab suurepärase terviku, mille vahendusel said õpilased 
hea ülevaate Põhja-Euroopa legendaarsete rahvaste elu kõigist 
olulisematest valdkondadest.

Õppepäeva teine pool möödus meremuuseumi vanas majas - 
Paksu Margareeta tornis. Seal on Eesti Meremuuseumi koostatud 
näitusel „Viikingiaja aarded Eestist“ eksponeeritud suurepärane 
valik viikingiaegsetest aardeleidudest Eestis. Näitus annab hea 
ülevaate ka tolleaegsete kaupmeeste ja käsitöömeistrite tege-
vusest. Väljapanekutele puhusid õpilaste jaoks elu sisse väga 
oskuslikud muuseumiõpetajad ja giidid, kes olid selle seiklusliku 
ajarännaku ning järgnenud praktiliste õppetegevuste juhid.

Õppepäev mõjus õpilastele väga innustavalt. Huvitavate 
õppeprogrammide kõrval jättis õpilastele sügava mulje võimalus 
näha lähedalt tuhandeaastaseid, seni vaid piltidelt tuntud viikingi-
tega seotud esemeid ning viikingilaevade ja pildikivide autentseid 
koopiaid. Õppepäeva korraldas Räpina Ühisgümnaasiumi ajaloo-
ring ning selles osales õpilasi tervest põhikooli astmest. Õpilasi 
saatsid RÜG-i ajalooõpetajad Tiiu Viljalo ja Tarmo Tammes.

Tarmo Tammes,
RÜG-i ajalooõpetaja

Fotod: Tarmo Tammes

Novembrikuus jätkus lasteaias palju huvitavaid tegevusi nii 
väikestele kui suurtele.

Lasteaeda külastas politseimuuseum, kes tutvustas suurema-
tele lastele oma tööd ning koos mängiti detektiivimängu. Põnevust 
jagus küllaga... Samuti käisid sel kuul lastele ohutusteemat üle 
kordamas päästeameti töötajad ja kooliminejatele toimus õppe-
päev „Tulest targem”.

Teadagi on novembrikuu ka mardikuu. Traditsiooniliselt toimus 
lasteaia saalis mardipäeva pidu, kus Mõmmide rühma lapsed 
olid ennast riietanud vahvatesse mardisandikostüümidesse ning  
üheskoos esitati  toredaid mardilaule, tantse ja mõistatusi.  Kõigile 
sooviti karjaõnne ning koos mängiti rahvuslikke mardimänge.

Novembris tähistatakse ka isadepäeva. Lasteaialapsed 
valmistasid oma isadele väikseid üllatusi – Sipsikud küpsetasid 

-
rid ja tegid kaarti. Õnneseente rühma olid kutsutud külla isad, 
kellega koos mängiti  mänge ning valmistati maitsvaid võileibu. 
Krõllide rühmas toimus tore pereõhtu ja lapsed külastasid Rä-
pina Paberivabrikut, kus Oskari isa tutvustas lastele oma tööd 
ja tegemisi. Mõmmide rühma lapsed koos õpetajatega käisid  
õppekäigul  kohalikus  puiduettevõttes AS „Astel”. Seal tutvuti 
puutööga ja saadi teada, kuidas valmivad  aiamajad. Iga laps sai 
kingituseks kaasa väikse majakese, millesse saab talvel lindudele 
süüa panna.  Kõigile lasteaialastele kingiti kena mängumaja, mis 
üsna varsti leiab endale koha lasteaia õuealal. Lasteaiapere poolt 
suured  tänud nende kingituste eest!

Muumide rühma pereõhtul esinesid lapsed lasteaias õpitud 
laulude ja tantsudega ning koos vanematega osaleti seikluslikus 
liikumistegevuses. 

Lepatriinude rühma lapsevanemad organiseerisid toreda 
õhtupooliku peredele Leevakul. Koos käidi laudas loomi – hobu-
seid, lehmi, pulle, küülikuid ja erinevaid kodulinde – vaatamas 
ja neile süüa viimas. Pärast seda veedeti mõnus õhtu Leevaku 
külakeskuses vaadates laste vahvat esinemist ja maitstes sooja 
teed ning suupisteid. Kõik emad-isad, vanaemad-vanaisad, õed-
vennad tänavad organiseerijaid mõnusa õhtu eest!

Traditsiooniliselt toimus lasteaias kooliminejatele poistele 
Rammumehe võistlus. Lapsed panid end proovile erinevates 
ülesannetes: köievedu, teatevõistlus, kus pidi ka pesu nöörile 
kuivama panema, samuti enda tutvustamine. Kõik poisid said 
antud ülesannetega hästi hakkama ning võivad nüüd ennast 
uhkelt rammumeheks nimetada.

Kadripäeval käisid lasteaias külas vahvad kadrilapsed 1. klas-
sist koos Kadriemaga. Nad olid selgeks õppinud palju lõbusaid 
laule ja tantse. Lasteaiale sooviti ikka rohkelt lasteõnne ja kõike 
ilusat peagi algavaks uueks aastaks!

Muumide rühma väiksed näitlejad käisid Mikitamäel seto 
muinasjutupäeval, esitades seal näidendi „Naeris” ehk seto 
keeles „Nakri”.

Kuu lõppes juba jõulumeeleolus. Tähistasime advendiaja 
algust hubases loovusetoas, kus haigele Muumimammale tuli 
külla Päkapikk. Sellel õppeaastal on lasteaias üheks teemaks  
väärtuskasvatus ning sel korral  jagas Päkapikk oma hoolivus-
tunnet nii Muumimammaga  kui ka  kõigi lastega, andes  teada, 
et advendiaeg on  valguse ja üksteisest hoolimise aeg!

Ilusat  jõuluaega kõigile!

                     Gerli Liiva ja Jaanika Rämson,
Sipsikute rühma õpetajad                                                                           

Tegus mardikuu lasteaias

Haigele Muumimammale tuli külla Päkapikk.
Foto erakogust

OHTLIKE PUUDE RAIETÖÖD
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WWW.MAASTIKUHOOLDUS.EE 
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Räpina valla aastapäevanäda-
lal oli 7.–12. klasside õpilastel või-
malik osaleda vilistlaste tundides. 
Käsitleti väga erinevaid teemasid. 

Liina-Mai Tooding tutvustas 11. 

Vilistlane selgitas, kuidas olulisi muutusi küsitluste tulemustes 
märgata. 

Vilistlane Ulla Preeden tutvustas oma praegust töökohta 
(Tartu Tervishoiu Kõrgkooli ) ja rääkis põgusalt ka eelnevast töö-
kogemusest Põlva maavanemana. Ulla Preeden rõhutas hariduse 
vajalikkust ja tõi näiteid oma karjäärist, kus praktiliselt kõik õpitu, 
sealhulgas ka õppeained, mis tundusid mingil ajal ebavajalikud, 
on osutunud vägagi kasulikuks. 

AS Tartu Kiirabi parameedik Tarmo Rämson andis 9.a klassile 
bioloogiatunni. Tunni teemaks oli praktiline elustamine, seal-

elupäästvast esmaabist ja elustamisvõtetest, mida igaüks sai 
mannekeenidel proovida. Praktiline tund oli huvitav.

Tiina Kallaste tutvustas ennast ja rääkis oma tööst: valla 
eelarve koostamisest, seletas, kust tuleb ja kuidas liigub vallas 
raha. Rääkis, et parem, kui õpilane on sisse kirjutatud sinna valda, 
kus ta reaalselt elab, sest vastasel juhul liigub raha vallast välja. 
Ta kõneles ka maksudest ja palkadest. 

V. Solna rääkis, kuidas ta jõudis orienteerumise kaudu orien-
teerumiskaartide koostamiseni ja sealt edasi juba maakaartide 
valmistamiseni. Ta tutvustas õpilastele, missugusest infost 
koosnevad kaartide infokihid, kuidas seda infot saadakse, mis 
rolli kõiges selles mängivad riiklikud registrid ning kuidas neid 
seoseid ja tehnoloogilisi võimalusi saab kasutada kaasaegsete 
infosüsteemide loomisel. Ta tõi välja nende tegevuste paralleelid 
igapäevase õppetööga, eriti reaalainete omandamisega. Tehti ka 
praktilist tööd. Vilistlane kinkis koolile maakaardi. 

Räpina valla aastapäevanädal  
Räpina Ühisgümnaasiumis

Indrek Jõgi rääkis 10. ja 11. klassi füüsikatunnis plasmast. 
Õpilased said teada, et Tartu Ülikooli füüsikud teevad koostööd 
ettevõtetega. Lektor tegi katseid plasma ja puutükiga ning muu-
tis puutüki vastuvõtlikumaks teistele ainetele ja näitas plasma 
tekkimist. Eriliselt olid teemast huvitatud robootikaringi õpilased, 
kes loengu lõppedes kabinetti uudistama tulid ning Indrek Jõgile 
küsimusi esitasid. 

Kairi Kasearu ühiskonnateemaline tarbimissotsioloogia tund 
toimus 9.a ja 9.b klassi õpilastele. Räägiti peamiselt tarbimisest 
ja tarbimiskäitumisest, sellest, kuidas reklaamid mõjutavad meid 
igapäevaelus, ühiskonna mõjust meile ning kuidas toote välimus 
ja populaarsus mõjutab selle ostmist. Õpilased said teada, et mo-
dernses ühiskonnas tähendab tarbimine ka identiteedi kujunda-
mist ning et koolinoorte tarbimiskäitumist mõjutavad ülekaalukalt 
pereliikmed ja sõpruskond.

Uno Nagelmaa kohtumine gümnasistidega kulges vabas 
õhkkonnas. Ta rääkis oma kooliajast Räpinas, edasisest karjäärist 
ja perekonnast. Rõhutas, et Räpinas ei ole tema arvates elu välja 
surnud, kuigi imestas praeguse õpilaste arvu üle. U. Nagelmaa on 
kindel, et ettevõtlikule inimesele on siin piisavalt tööd. Kohtumise 
lõpus kutsus ta soovijaid suvel tema juurest tööd küsima. 

Tatjana Kruglova andis KoodiTunni 9.a, 9.b ja 7.b klassi õpi-
lastele. KoodiTund (Hour of Code) on rahvusvaheline algatus, mis 
kutsub kõiki inimesi maailmas ühe tunni jooksul koodi kirjutama, et 
tunnetada, kui lihtne ja võimas programmeerimine on. KoodiTundi 
peetakse maailma suurimaks õppimise sündmuseks. 7.b klassi 
õpilaste arvates oli tund huvitav, õpilased tundsid, et pidi palju 
mõtlema ning programmeerimise mängud arendasid rohkem 
kui tavalised arvutimängud. Selliseid tunde võiks olla rohkem. 9. 
klassi õpilaste arvates oli tund üsna huvitav ja kõik oli kergesti 
arusaadav.

Õpilaste mõtted kogus kokku õppealajuhataja 

Maie Oper

Fotod: Ahti Vasser

Räpina õpilased tutvusid Tallinnas  
viikingite elu ja aaretega

Õpilased harjutavad esemete väljakaevamist ja leitud ese-
mete ülesmõõdistamist ning tuvastamist.

Lapsed tutvuvad Eestist leitud viikingiaaretega.
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Meie väikese kõhutantsugrupi Yaarian poolt korraldatud  
5. aasta juubelipidu oli mitmes mõttes ebatraditsiooniline. Esi-
teks – värvilise sügise asemel kattis maad paks valge lumevaip. 

Teiseks – traditsiooniliselt ei alga ükski juubelipidu telefoihe-
linaga, millele vastab laval poolpaljas sussides ja šortsides mees 
(peojuht Jaan). Just selline oli meie peo algus. 

Peo edenedes muutub šortsides Jaan müstilise juhuse tõttu 
täies hiilguses Suureks Maailmavalitsejaks, kellel on nii uhke 
turban, kui ehe mõõk vööl. Ta sai oma kasutusse 5D võlupuldi. 
Ka tema lavatuba muutus aina idamaisemaks. Nii kui kullast võ-
lupult televiisori kanalit valis, nägime rõõmsates vahepalades nii 
kokkasid kui ujujaid, maadlejaid kui Võhandu maratoni sõudjaid. 

Yaarian tähendab araabia keeles sõprust, oleme koos 
tantsinud 5 aastat. Sel puhul soovisime seda rõõmu jagada ka 
kogukonna ja sõpradega teistest tantsurümadest.

Pidu ilmestasid idamaiste tantsude harrastajad Tartust, Põl-
vast Võrust, Rannust. Esitusele tulid erinevad stiilid näitamaks, 
et lisaks klassikalisele kõhutantsule on veel mustlastants, Srtip-
Dance, ATS ehk American Tribal Style
samba ja oriental tango.

Meie valisime oma peol esitatud tantsud selliselt, et saime 
-

ta. Meie tantsugrupi särasilmne juhendaja Ingrid Veske esitas 
soolotantsu Baladi.

Peo viimaseks tantsuks esitasime koos kõigi tantsijatega 

oli tulnud, sest lava sai tantsijaid servast-serva täis. 
on tants, mis on kujunenud kõhutantsupidude kõigi tantsijate 
ühiseks lõputantsuks.

Kõigil Yaariani tantsijatel oli siiralt hea meel võtta vastu õnnit-
lusi ja kostitada kõiki peo külalisi suure imeilusa ja maitsva tordiga.

Kui soovid, et Yaarian ka sinu pidu kaunistab, siis võtame 

Eessõna Leena lugudele
Paar aastat tagasi oli 

mul üks tore töö – käisin 
sõbraga mööda Lõuna-
Eestit ringi ja korjasime 
õigeusu religioonipärimust. 
Pärast kirjutasime korjatu 
põhjal uurimuse ja saime 
preemiaid. Raha saime ka. 
Aga kõige premeerivam ja 
rikastavam oli siiski käia.

See nägi välja nii. Võt-
sime ette ühe piirkonna, 
vallanurga näiteks ja uurisi-
me kohapeal, kus peredes 
on õigeusklikke, otsisime 
tared ja inimesed üles ja 
küsisime ning kuulasime. 
Et kuidas on elatud ja kiri-

kus käidud, mida tehtud ja usutud. 
Oma sada kodu sai külastatud ja elutarka vanakest kohatud. 

Olen neile kõigile lõpuni ja lõputult tänulik. Mõtetes astun vahel 
mõnest uksest siiani sisse ja toetan küünarnukid lauale, kuulan 
ja kostan. Mõtetes ainult, mõtetes, sest muidu ei jõua – elu on ju 
nii kiire. Kaks kodu on siiski sellist, kuhu olen kiire elu küljest end 
käima rebinud ja täiesti elusana. Üks nendest on Leena kodu. Ja 
te ei imestaks, kui kuuleksite, kuidas ma sinna sattusin ja mida 
ma sealt eest leidsin.

Olin siis järjekordses kandis maad kuulamas, et kus peres 
elab õigeusklikke, keda küsitleda saaks. “Vot seal elas üks vana 
naine, kes oli tõsiselt usklik, aga te olete paar aastat hiljaks jää-
nud, nüüd elab seal ainult tema tütar,” näidati kaardil üht maja. 
“Tütar,” kohmasin “aga eks ole temagi siis õigeusklik?” “Noo,” 
venitati vastata “ma vahel mõtlen, kuidas üks usklik inimene 
selline üldse olla saab.” Aina huvitavamaks läheb - milles siis asi. 
Seda mulle ei täpsustatud, soovitati tollest majast eemale hoida: 
“Vaevalt teid sissegi lastakse.”

No sellises kohas ei saa jätta käimata – nii astusingi aknee-
dimapp kaenlas kaardil nähtud külanurgas asuva tare poole. Trepil 
istus naine ja küsis “Keda sa otsid?” “Leenat ostin,” vastasin. 
“Mina olengi Leena, no astu siis sisse.” Võib-olla oleks pidanud 
imestama, et mind sisse lubati. Aga imestamist jätkus selletagi. 
Astusin enneolematult lihtsasse tarre. Ei mingit raadiot ega tele-
viisorit, vaikivatki, saati siis veel käivat. Tapeetigi polnud seinas, 
nii lihtne elamine. Samas – seinad olid kaetud ikoonidega –  
pühasenurk ulatus igasse nurka, võib öelda. Ja sellegi üle ehk ei 
peaks imestama. Puhtal lauakesel oli kolm virna raamatuid – kõik 
ainult kirikuraamatud. Ja ehk ka see poleks imeväärt, kui Leenaga 
rääkides poleks järjest rohkem selgunud, et need raamatud on ka 
pidevas kasutamises, sest Leena elab korralikus ja korrapärases 
palvereeglis. Ja siin ma enam ei imesta, vaid olen lihtsalt kade. 
Ja rõõmus ka, et olin sattunud palvetaja tarre ja palvetesse. 
Olen aastate jooksul Leenaga suhtema jäänud, külas käinud ja 
külla kutsunud. Tema maailm ongi nagu ta tare – ilma teleka ja 
tapeedita, ikoone ja palvetekste täis. Nii mõnus ja eriline on olla 
tema tares ja elus.

Margit Korotkova,
Pärimuse koguja

See lugu juhtus üheksakümnendatel aastatel. Tallinna lehes 
oli kuulutus – tööpakkumine. Vajatakse talusse kokka, kes teeks 
süüa pererahvale ja ka külalistele.

Vaike rõõmustas seda kuulutust nähes väga. Ta kirjutas kohe 
pererahvale, et on nõus tulema tööle, abistama kõikides töödes.

Vaike kirjutas: „Olen lesk, minu mees on surnud. Mul on kaks 
last, kümne- ja üheteistkümne aastane. Kui olete mind nõus selle 
kirjaga vastu võtma, siis tulen kas või kohe. Andke mulle teada, 
kus see talu asub.”

Vaike oli rahulik ja hea südamega naine. Ta saatus mängis 
temaga. Pererahval oli ainuke poeg, Tauno, täiskasvanud noor-
mees. Rohkem lapsi neil ei olnud. Vanemad tantsisid poja pilli 
järgi, nagu ta vaid tahtis.Tauno läks juba nii kaugele, et varastas 
vanemate tagant raha. Vaike meeldis Taunole väga…

Aga sisemine hääl ütles Vaikele : ”Ole ettevaatlik selle noor-
mehega. Ta petab sind ära.”

Vaike töötas juba aastaid talus. Kõik läks ladusalt. Aga pere-
poeg tahtis lihtsalt Vaikest  lahti saada. Vaike ei uskunud seda, mis 
pidi juhtuma. Tauno varastas vanemate tagant raha – kaks tuhat 
krooni. Ta valetas selle Vaike ja tema laste peale ning ütles:”See 
naine lastega peab meie juurest lahkuma. Nemad on süüdi.”

Vaike palus pererahvast põlvili ja kinnitas, et tema ei tea selle 
raha kadumisest mitte midagi. Ta palus pererahva käest veel ühte 
võimalust. Aga perepoeg rääkis vanematele augu pähe. Kui ta sai 
veel teada, et Vaike on käima peale jäänud ja ootab tema last, 
sundis ta Vaiket seda enam lahkuma sellest talust.

Peremees sõidutas Vaike lastega Tallinna bussijaama. Andis 
talle natuke taskuraha ja ütles: ”Küll Jumal kaitseb ja hoiab sind 
ja õnnistab uue töökoha leidmisel.”

Peremehel oli küll Vaike perest kahju. Ta ju ei teadnud, et 
Vaike pole süüdi, vaid nende endi poeg. Mis tehtud, see tehtud. 
Enam midagi tagasi võtta ei saa. Peremees jättis Vaike ja lastega 
hüvasti ning sõitis koju tagasi.

Lapsed kõndisid mööda bussijaama ringi ja nägid kuulutuste 
tahvlil teadet. Seal oli kirjas, et täna toimub Võrus, restorani Ta-
rekese juures rikaste jõululaud.

Lapsed jooksid kohe Vaike juurde ja rääkisid talle, mis kuulu-
tuste tahvlil kirjas oli. Aga Vaike kostis:” Lapsed, lapsed, mis meil 
sellest rikaste jõululauast. Meil ei ole nii palju raha ja meil tuleb 
edasi elada.” Aga lapsed ütlesid emale, et äkki Jumal teeb imet 
ja mõned head inimesed viivad meid Tallinnast Tartusse. Sealt 
saame juba edasi jala minna, need mõned kilomeetrid.

Lapsed on lapsed. Aga nende soov täitus. Neid võeti tõesti 
bussi peale ja bussijuht ei küsinud isegi sõiduraha. Ta nägi, et 
see perekond on õnnetu. Bussijuht sõidutas neid Taru lähedale 
ja laskis siis Võru maantee peal nad bussist välja.

Vaike mõtles endamisi, et kas ta jõuabki Võruni minna. Võib 
olla tuleb mõne puu all sünnitada. Laps tahtis juba tulla. Tiina 
ja Tarmo, Vaike lapsed, nägid, et emal hakkab halb. Samal ajal 
peatus auto nende juures. Autojuht tuli välja, vestles lastega, küsis 
kuhu nad sõita tahavad. Lapsed vastasid, et Võrru. Aga autojuht 
nägi, et laste emal on paha. Ta pakkus oma abi. Vaike esialgu 
keeldus, siis aga  tundis, et tal on väga halb ja nõustus abiga.

Autojuht viis Vaike koos lastega Tartu haiglasse. Ootas, kuni 
on selge, et naisega on kõik korras ja jätkas siis enda pooleli-
jäänud teekonda.

Vaikel sünnib tütar ja talle pannakse nimeks – Vaike.
Ema Vaike tänab õdesid ja arsti headuse eest. Ta ütleb, et tal 

ei ole raha, et selle headuse ja abi eest maksta. Aga valvearst 
kostab: ”Teil sündis Jõululaps ja seetõttu teie käest meie midagi 
ei võta. Las Jumal õnnistab seda lapsukest ja teie peret.” Üks 
õdedest räägib, et ta sõidab juba täna Võrru õele külla. Vaike 
võiks lastega temaga kaasa tulla. Selle peale hakkab Vaike nutma 
ja lapsed ka. Ta palub, et Jumal õnnistaks seda haiglat ja neid 
töötajaid hea tervisega.

Vaike perel vedas tõesti. Jõudnud Võrru otsisid nad üles selle 
restorani. Aga möödunud oli juba kaks päeva. Nad olid väsinud 
oma reisist ja Vaike sünnitusest kurnatud. Kõigil neil oli kõht 
väga tühi. Ja nii kukkuski Vaike restorani juures lihtsalt kokku. 
Lapsed tõukasid ema restorani nurga tagant välja nähtavale ja 
ütlesid talle: ”Ema proovi ennast püsti hoida, äkki keegi rahva 
seast paneb meid tähele. Võib olla kellelgi on armastust vaeste 
vastu.” Tütar Tiina vaatab, et emal on ikka väga halb ja ta astub 
ise rikastele vastu, ehk keegi annab natuke raha.

Samal ajal sõitis restorani juurde kaks uhket autot. Tiina palub 
ema ja venna ja väikese õe jaoks almust. Ühe auto omanik Rihard 
tuleb küll autost välja aga ütleb, et tal endal on pere sööta ja kas 
ta peaks veel aitama vaeseid kerjuseid. Tiina hakkas seepeale 
nutma ja läks tagasi ema juurde. Ei läinud kaua kui teisest autost 
väljus Rihardi vend oma naise ja lastega. Lastel ei olnud kan-
natust. Nad jooksid onu Rihardile järele, et koos temaga rikaste 
lauda istuda.

Aga ka Vaikel hakkas veidi parem ja ta tuli ise almust paluma. 
Vahest keegi vendadest annab natuke raha, et Vaike saaks vaja-
likku kraami osta ja andjat heade sõnadega tänada. Ka Rihardi 
vend Juhan naise Liinaga jõuavad selleks ajaks restorani juurde. 
Juhan vaatab, kes sealt restorani nurga tagant tuleb. Üks naine 
kahe suurema  lapsega, väike imik süles. Juhan ütleb oma nai-
sele: ”Võtame selle pere enda poole, peseme puhtaks ja anname 
neile puhtad riided selga ja süüa.”

Mis mõeldud, see tehtud. Vaike koos lastega viidi Juhani ja 
Liina koju. Neid pesti, anti puhtad riided selga ja süüa. Vaike jäi 
pisitütrega Juhani koju aga teised läksid tagasi restorani juurde 
jõululauda. Vaike suuremad lapsed võeti ka kaasa.

Kui teine vend Rihard nägi, et Juhan tuleb koos kerjuslastega 
restorani juurde, siis ta ütles: ”Mina nendega ühes lauas ei istu. 
Kui tahad, istu ise. Sa rikkusid praegu minu meeleolu ja selle 
rikaste jõululaua ära.” Aga Juhan vastas vennale: ”See perekond 
on mulle tähtsam, kui sinu rikaste jõululaud.” Ta võttis oma naise 
ja lapsed ja nad läksid toidupoodi. Ostsid sealt kahe tuhande 
krooni eest söögikraami. Juhan kostis, et lähme nüüd hoopis  koju 
seda rikaste jõululauda pidama, mis Jumal meile õnnistas täna.

Juhanile, et sellest majast tuleb maitsvamat söögi lõhna, kui 
restoranist. Aga Vaikel oli vahepeal söök tehtud ja  laua peale 
pandud. Ta ootas juba neid maja trepil.

Kõik istuvad lauda. Kõigil on hea meel, et Jumal õnnistas 
Vaike just sellesse peresse. Teda, koos lastega, võeti vastu nagu 
oma ema. Juhan küsis Vaikelt: ”Kas sa tahad olla meie perele 
ema eest ja lastele vanaema eest?”  Vaike oli nõus. Andku Jumal 
sellele majale ja majarahvale õnnistust. Vaike hakkas rääkima 
oma lugu. Kuidas ta aastaid tagasi, ajalehe kuulutuse kaudu sai 
ühe perekonna juurde tööle ja kuidas kõik läks.

Tõde tuli siiski päevavalgele
Taluperemees sai teada, et oli oma poja süü läbi tubli inime-

se minema ajanud. Samuti sai ta teada, et Vaike laps on nende 
lapselaps ja nad naisega on vanavanemad. Nad sõitsid Juhani 
poole oma lapselast vaatama. Juhan võttis nad uksel vastu ja 
ütles:” Tulge, külalised, sisse, puhake jalgu.”

Vaike tütar oli juba nelja-aastaseks saanud. Ta istus Juhani 
süles. Talu peremees naisega olid liigutatud. Nad ütlesid: „Õnnis-
tagu Jumal neid häid inimesi, kes võtsid Vaike pere enda kodu 
tiiva alla.” Taluperemees tahtis Vaike ette põlvili laskuda. Nii nagu 
Vaike kunagi oli tema ette laskunud. Vaike ei lubanud seda. Ta 
kostis, et see kõik oli nii Jumala poolt ette nähtud.

Rahvas vaadake, kus kohas aitas Jumal Vaike peret.

Leena 

RIKASTE JÕULULAUD

Lahke Leena oma lihtsas tares.
Foto: Margit Korotkova

Idamaised tantsud värvilises sügises 

meeleldi vastu kutseid e-posti aadressil junika.adson@gmail.

Täname kõiki imelisi külalistantsijaid, kes muutsid meie peo 
eriliseks.

Meil on hea meel, et peo korraldamisel oli palju abilisi. Yaarian 
tänab suurepärase koostöö eest:
 SA Räpina Kultuurkapitali kontserdi toetuse ja juhendaja 

Ingrid Veske loomingulise stipendiumi eest,
 Mati Lukk ja Allan Kirotar tehnilise poole pealt,
 Lõuna Pagarid AS imehea tordi eest,

 A.P. Foto ja Video peo jäädvustamise eest,
 Räpina Loomemaja,
 Jaan Aruste õhtujuhina,
 Räpina Valla Kultuurikeskust saali eest,
 Lapsi ja noori lõbusate vahepalade eest,
 “Nõtked ja Karvased” Ruusalt vahva  “Sirtaki” esituse  ja 

Võhandu maratonil sõudmise eest.

Yaariani tantsijad

Kõhutantsugrupil Yaarian täitus viis aastat.                                                                                                       Foto: Karin Kaigas
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Kuidas möödus tänavune aasta Räpina Pensionäride Seltsi 
rahval? Vastata võib üheselt: väga toredalt. Kuid siiski, kuidas? 
Sorime mälestustes aasta algusest peale.

Jaanuaris nautisime Räpina Ühisgümnaasiumi õpilaste 
esinemist, mis on kõrgetasemeline. Vähemaga õpetajad ei lepi. 
Veebruaris täitsid saali Räpina kantri tantsijad Merit Samueli 
juhendamisel. Mõnus muusika ja tantsijate rütmiline liikumine 
pani ka eakate jalad laua all tatsuma ja näo särama.

Märtsis oli laval Kanepi näiteringi lavastus Leselised. Naised 
meenutasid oma kurba elusaatust läbi huumori. Aprillis tulid külla 
Lahedad Mutid – nalja ja naeru kui palju! Oli tükk aega, mida 
meenutada. 

Maikuus üllatasid meid noored muusikud Räpina Muusika-
koolist. Küll on lapsed ikka andekad!

Juunis ühel päeval oldi bussis teel Tartu poole, et külastAada 
loodusmuuseumi, botaanikaaeda ja AHHAA keskust, muljed 
missugused! 

Juulis aga võeti suund Peipsi äärde Räpina sadamasse. Oli 
see alles üllatus – piknik vee peal! Meie kauaaegne unistus sai 
teoks, hurraa! 

Augustis vuras buss sedapuhku Narva poole, et tutvuda 
Narva bastioni ja kindlusega. Septembris rõõmustasAid meie 
südameid Patsikud Räpina Ühisgümnaasiumist Külliki Arjokesse 
juhendamisel oma naerusuude ja kerge jalaga. 

Pühapäeval, 20. novembril kogunesid meie seltsi igakuised 
pidulised väikese ootusärevusega – toimus naeruteraapia koo-
litus, milles peale allakirjutanu polnud varem keegi osalenud. 

Naerutama tuli meid Ülle Närska, kes esimesena tõi selle 
tearaapiavormi 1998. aastal Eestisse. Ta on ametliku koolita-
jana tegutsenud üle viieteistkümne aasta. Nüüdseks on Eestis 
juba üle viiekümne naeruterapeudi. Järelikult on neid siia väga 
vaja! Ülle töötab  Puhja koolis, andes inimeseõpetust ja muid 
humanitaaraineid.

 Milleks on vaja naeruravi? Elus on palju stressi ja muresid, 
mis kuhjudes hakkavad meie tervist kahjustama. Uuringute järgi 
naerab keskmine Eesti inimene vaid kümme korda päevas, lap-
sed mitukümmend korda. Naeru abil, ilma igasuguste keemiliste 
aineteta, saab ennast tervendada. See ravi juhendab sisemise 
naeru tulekut ning koosneb harjutustest ja liikumisest. Ülle lasi 
rahva sekka ringlema vastavateemalised raamatud: 

„Rõõmsa meele raamat“ - sisaldab ka Pilatese harjutusi.
„Näoharjutused“ - näonaha ja -lihaste treenimine.
„Väike naerujooga raamat“.
Pärast sissejuhatust hakkasimegi harjutustega pihta. Neid 

harjutusi võid sina, armas lugeja, ise kodus teha, ja hea tuju on 
kindlustatud!

Harjutus: kirjutada parema käega õhus oma eesnimi;
sama teha vasaku käega, parema jalaga, vasaku jalaga, 

peaga, ninaga...
Harjutus: tõsta üles parem käsi, raputa, hüüa: „Ha-ha-haa!“
Sama vasaku käega, siis plaksuta ja hüüa: „Väga hea!“
Harjutus: löö sõrmi kokku ja hüüa rütmis: „Hoo-hoo-ah-ah-

haa!“
Seejärel väikesed sõrmed kokku ja „Haa!“ järgmised sõrmed 

ja „Haa-haa!“, kuni pöidlani lisada iga kord üks „Haa!“ Lõpuks 
plaksutada ja hüüda: „Väga hea!“

Püsti seistes: liiguta paremat kätt, nagu lööksid šampuse-
klaase kokku ja „jood“, hüüdes „Ha-ha-haa!“ Kaks korda järjest.

Püsti seistes: vasakus käes „teeklaas“, paned sisse „teeko-
tikese“, võtad välja, vaatad: „Hee!“ kolm korda. Siis „viskad üle 
õla“ ja „Ha-ha-haa!“

Seejärel jagati kõigile suur valge paberileht ja kirjutusvahend. 
Prillid eest ära, paber vastu nägu ja joonistasime oma nägu väl-
jaspoolt, põhjalikult ja lisanditega (nt. kõrvarõngad). Siis paber 
lauale ja kirjutasime: silma kõrvale, mida mulle meeldib kõige 
rohkem teha; nina kõrvale, mis lõhn mulle meeldib; kõrva juurde, 
mida meeldib kuulda või kuulata; ja suu kõrvale parasiitsõna, mida 
kasutan. Seejärel tutvustati oma „kunstiteost“ naabritele, nii et 

keel oli hammaste ja huule vahel, see pidi parandama kilpnäärme 
tööd! Nalja sai palju! 

Sama kõnetehnikat kasutades käisid mõned julgemad ka 
saali ees oma pilti tutvustamas.

Mõttetera: „Kui naerame iseenda üle, on see palju ter-
vendavam kui teiste üle naermine.“

Harjutus: vaja on kahte tükki suhkrut, pane need ülahuule 
alla „hammasteks“. Siis kõndis kogu see seltskond saali mööda 
ringi ja  naeratas üksteisele. Tõeliselt lõbus! Saad kodus ka teha, 
naerata endale peeglisse, aga ära koduseid ära ehmata!

Harjutus ülemiste hingamisteede põletike ja astma puhul: 
Koputa rusikatega rindkere ülemine osa läbi, seejuures ütle 

„Aaaaaa...“ Paneb röga ja lima liikuma.
Tõmba kopsud õhku täis, välja hingates tee „mmmmmmm...“ 

kuni õhku jätkub.
Hommikuti võimle näolihastega: masseeri silmaümbruse 

naerulihased läbi, 10 korda ühele, 10 korda teisele poole. Mudi 
läbi põsed, ühele ja teisele poole, ning suunurga lihased, ka mõ-
lemale poole. Lõpuks patsuta nägu läbi ja libista pihkudega üle.

Järgmist harjutust on väga tore läbi viia mõnel seltskondlikul 
üritusel. 

Eeltööks on teha 6–7-kordne paberist pakk, mida on mugav 
edasi anda, s.t. mis ära ei lagune. Mängijad seisavad ringis, 
muusika saatel antakse pakki edasi. Kui muusika katkeb, siis paki 
saanu harutab pealmise paberi lahti. Sellele on sisse kirjutatud 
ülesanne, mida ta siis teeb ja kõik teevad kaasa. 

Üllel olid ülesanneteks: 1. Kallista oma naabreid. 2.  Nae-
rata ja saada see käepigistuse saatel vasakule edasi. 3. Alusta 
lastelaulu, mida kõik laulame. 4. Imiteeri tuntud inimest, teised 
arvavad ära. 5. Tule ringi sisse, tee muusika saatel liigutusi, kõik 
teevad kaasa. Viimane ülesanne oli: räägi anekdoot, paberi sees 
oli väike ese, rääkija sai selle endale. Võid ka ise hoopis muud 
ülesanded välja mõelda. 

kätega eesseisja seljale ringe. 2. Koputa sõrmedega seljale. 3. 
Patsuta pihkudega. 4. Koputa käte külgedega. 5. Tugevad ringid. 
6. Masseeri õlgu ja õlavöödet. 7. Silita selga ja õlgu. 8. Hõõru käte 
külgedega. 9. Kõdita. 10. Õrnad ringid kätega. Seejärel keerati 
külge ja korrati sama tegevust. Vanad seljad ja turjad olid väga 
tänulikud! Kodus saab seda harjutust ka kahekesi teha. 

Lõpetuseks seisime kõik oma laudade ümber, kätest kinni. 
Ülle hõikas lauseid, tõstsime käed ja vastasime: „Jaaaa!“

Tiina Ilves

 „NAER ON TERVISEKS!“
  Naeruteraapia Räpina Pensionäride Seltsis

Naeruteraapia pani pensionärid liikuma ja naerma.                                                                                          Foto: Hilda Veber 

Oktoobris läks ilm jahedaks ja kohe oli aru andmas sünoptik 
Ele Pedassaar. Et meil nii kõle ei oleks, lõid nad pojaga laulu lahti 
ja teise lauluga tõmbasid ka rahva kaasa. Rahvas soojaks köetud, 
läks ilmateenistusega tutvumiseks. Loengu käigus saime teada, 
kuidas kujuneb ilm. Kuidas tekib tuul, pilved, kui kõrgel Maast 
ilm üldse tekib? Kuidas erinevad õhupöörised mõjutavad Eesti 
ilma? Juttu tuli ka keeristormidest ja troopilistest tsüklonitest. Nii 
see tarkus tuleb. 

Novembris lõpetasime valla 25. juubelipidustuse koos nae-
ruterapeudi Üllega, kes pani eakadki lõpuks liikuma ja naerma. 
Detsembris rõõmustab meid ja arvatavasti paneb ka jalad liikuma 
meie oma Räpina ansambel Mahmõr Uno Nagelmaaga eesotsas. 
See on väga tore!

Täiesti õigesti ütles valla juubelipeol Sillapää küla Maali: Kae 
– tuu Räpina Pensionäride Seltsi rahvas om väega tekev. Näil iks 
om ega kuu määnegi üritüs. Osavõtjit om pea egast valla küläst, 
liinarahvast kõnõlõmätagi!” 

Seltsi tegevust juhib juhatus, kes on alati väga töökas olnud. 
Uuel aastal saab ka Räpina Pensionäride Selts 25. aastaseks. 

Jõudu ja jaksu edaspidiseks tööks!

Hilda Veber
Räpina Pensionäride Seltsi liige

Pensionäride Seltsi aasta 2016

Paberivabrik ja aianduskool

Paisjärve kaldal kõrguv kollane raam osutab meie linna 
kahele sümbolobjektile: mõisahoonele, mida ümbritsev park on 
aianduskooli üheks praktikabaasiks ja ajaloolisele paberivabri-
kule. Esmapilgul kaks vastandlikku ettevõtet, millest esimene 
põllumajandust (uuemas kõnepruugis ka maamajandust) ja teine 
tööstust esindab. Neid ühendab lähedus ja Võhandut ületav 
sild, mille kõnnitee sillutise kooli maastikuehituse eriala õpilased 
praktikatööna septembrikuus korrastasid. 

Hilda Veber juhib novembrikuu vallalehes meie tähelepanu 
sellele, et paberivabrik ja tema ümbruski on kaunimaks muutunud. 
Paraku häirib möödujat endiselt Pargi tänava äärde jääv kõrge 
soditud vabrikusein. 

2013. aastal korraldati selle kujundamiseks konkurss ja hea 
kodu päevade ajal hindasid  avakontserdist osavõtjad võistlustöid. 
Kõigi nende puhul tundus hilisem korrashoid kulukaks minevat.  
Raamatus „Räpina inimesi ja taimi“ lk 100 olen aastal 2014 
pakkunud välja omapoolse võimaluse selle seina kujundami-
seks, mida siingi kordan. Sel kõrgel seinal võiks end hästi tunda 
metsviinapuu (Parthenocissus quinquefolia), kes oma väänlatega 
suudab haarata pisimatest pinnakonarustest. Oleme seda liaani 
näinud ronimas linnamajade kõrgetel seintel paarikümne meetri 
kõrgusele. Metsviinapuu on külmakindel, varjutaluv, kiirekasvu-
line ja pikaealine taim, mida on lihtne pistokstega paljundada. 
Hoolduskulud samahästi kui puuduvad. Jääb vaid rajamismure, 
milles võiks aianduskoolilt abikätt paluda. Praegused õpilased 
saaksid tulevikus rõõmu tunda oma tehtust kunagise kodulinna 
kujundamisel.  

Jaan Kivistik 

Gram of Fun üllitas Grammofoni
Grammofon – just nii 

kõlab vokaalansambli vast-
valminud esikplaadi nimi!

Vokaalansambel Gram 
of Fun alustas tegutsemist 
2015. aasta jaanuaris. Koos-
seis sündis Räpina ja Põl-
va ansamblite liitmisel, et 
osaleda Jõgeval toimunud 
Alo Mattiisenile pühendatud 
vokaalansamblite konkursil. 
Värskelt loodud ansambel 
osutus edukaks – Grand 

Prix pälviti nii 2015. kui järgneval, 2016. aastal. Samaväärseid 
tulemusi on Gram of Fun saavutanud ka rahvusvahelistel vo-
kaalansamblite konkurssidel Kaunases ja Vilniuses. 

Ansambel on laulusolistidest koosnev sõpruskond, kuhu kuu-
luvad ka ansambli juhendajad Riivo Jõgi ja Margot Suur. Plaadile 
on salvestatud paremik ansambli lauludest,  eesmärgiga jagada 
laiema kuulajaskonnaga suure armastuse ja pühendumisega teh-
tud muusikat. Plaat on salvestatud Raimount Stuudios. Ansambel 
tänab kõiki toetajaid: Eesti Kultuurkapitali Põlvamaa ekspertgrupp, 
AS Lõuna Pagarid, Põlva Tarbijate Ühistu, AS Rauameister,  kõik 
eraisikulised toetajad. 

Kõikidel huvilistel on plaati võimalik osta  
Räpina Valla Kultuurikeskusest  

(Pargi 32) ning  
Põlvamaa Turismiinfost  

(Kooli 1, Räpina). 

Täpsemat infot saab telefonil  
+372 51 13 680. 
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Ega mälumäng Räpinast kao
Mälumängu moodi mängu harrastati Räpinas ka nõukogude 

liidu ajal koolides, asutustes ja kolhoosides. Kindlasti saadi ka 
häid kohti mingil tasandil. Eesti mälumängukaardile tõid Räpina 
siiski teatud inimesed. Räpina vald (Kuke talu) oli tippvõistkond 
Ugandi regioonis. Võideti kõik, mis võimalik. Kahel korral võideti 
suursari Eesti Maakilb koosseisus: Jaan Lomp, Priit Naruskberg, 
Markus Otsus, Huko Laanoja, Mait Meensalu ja noorvõistleja 
Markus Ladev. Tuldi Valgamaa ja Põlvamaa meistriks mitmel 
korral. Kolm aastat järjest saavutati Elvas vabariigi aastapäeva 
turniiril esikoht. Korraldati Eesti esimene mälumängufestival 
aastal 2013, kus esmakordselt vabariigis saadi hakkama üksik-, 
paaris- ja võistkondlike Eesti meistrivõistlustega. Korraldati suur 
vabaõhumäng Räpina keskväljakul, igal aastal osaleti Eesti 
võistkondlikel meistrivõistlustel Räpina võistkonnaga. Parimaks 
kohaks meistrivõistlustel jäi Kuke talu viies koht. Saavutuste 
esitlemist võiks veel jätkatagi. 

Uskusin, et iial ei saa kaotajaks jääda, kuni usud, siiralt usud, 
mida sa tead ja teed. Arvasin oma mälumängulise tegevuse va-
jaliku olevat Räpina rahvale, kuidagi vahest ka Räpina vallale. 
Kahju, ma eksisin rängalt. Võlgu jäädi julmalt ja valla tasandil 
isegi rahaliselt. Eesti karikavõistluste võitjasärgid mälumängu 
kuulsustele tuli oma pensionist kinni maksta. Egas võistkond 
Kuke talu – Räpina vald mänguliselt ei kaotanudki. Iga mälu-
mängur tahaks rohkemat, aga tore, et meil lubati nõndagi palju 
„laval“ olla enne kui alatusega rajalt maha võeti. Ometi tuli 26. 

novembril  17. Räpina mälumängul lahkuda jalajälg tagumikul. 
Kahju, kui kellegi poolt sinna komisjoni juhtima määratud isikul 
on piiramatud õigused. 

Riho Zupsmani ja minu asutatud ning 17. korda toimuval 
Räpina meeskondlikul mälumänguturniiril oli võistlustules 
kümme võistkonda. Esindatud olid Ugandi regiooni parimad 
mälumängurid. Maakilva liider Otepää oli kohal ja kuues Pelwa. 
Lisaks olid Tartu vald, Meltsaare (Võru), Valga, Lähte, Palupera, 
Räpina Aianduskool, Räpina MSTE ja Kuke talu. Küsimused oli 
koostanud tuntud mälumängur Tenno Sivadi. Mängujuhiks oli Tiit 
Purika. Esitati 40 küsimust sõnas-, helis- ja pildis. Mängu alguses 
anti üle Eesti Mälumänguliidu tänukirjad ja meened tänuks tehtu 
eest. Oli palju südantsoojendavaid sõnu. Ei silpigi Räpina valla 
esindajatelt. Mängu võitis 53. punktiga Kuke talu, järgnesid Pelwa 
50., Valga 45. ja Räpina AK 42. punktiga jne. 

Ega mälumäng Räpinast kao – kuidagi, millalgi, keegi mingil 
tasemel teeb seda ikkagi. Kahju, et lõpptulemus polnud mängu-
line-mälumänguline ja saavutusi ei suudetud austada. Jääb ära 
Eesti Mälumängu Liidu võistluskalendris olev mälumängufestival 
Räpina 2017 ja Eesti meistrivõistlused Räpinas. Olla edukas 
mälumängur Räpinas ei ole kindlasti mingi kingitus.

Mait Meensalu,    
Räpina Mälumänguselts

Novembri lõpus toimus Räpina muusikakoolis kitarri-
festival. 28. novembril külastasid Räpina muusikakooli 11 
külalist Elleri koolist – koostöös Elleri muusikakooliga toimus 
kitarrifestival juba teist aastat.

Räpinas leidis aset 28. novembril kahe kooli kitarriõpilaste 
ühiskontsert. Meeleolu oli saalis juba jõuluhõnguline. Räpina 
Muusikakooli direktori Marika Klimberg-Hyötyläineni sõnul ongi 
kitarr oma olemuselt personaalne ning peenetundeline instrument. 
Kõigepealt esinesid Räpina Muusikakooli õpilased. Avapaugu 
andis algajate kitarristide ansambel koosseisus Priit Teplen-
kov, Julianna Kuusmaa, Alfred Sakson ning õpetaja Arno Tamm, 
kelle esituses sai kuulata väga tuntud Eesti rahvaviisi “Kevadel”. 
Siis astus kuulajate ette Marili Piirisild (õp Meelis Hainsoo), kes 
mängis F. Carulli “Valsi”. Meie kooli viimaseks esinejaks oli Daan 
Zekker (õp Meelis Hainsoo), kelle esituses kõlas F. Carulli an-
dantino ja andante.

Seejärel esinesid külalised. Hanna Soomre, Hugo Kähri  
ja Elisabeth Rudanovski (3. kursus) suutsid saali vaikselt ja vai-
mustunult klassikat kuulama panna. 

Üks kaunimaid esinemisi oli trio koosseisus Priit Peter-
son, Hugo Kähri ja Elisabeth Rudanovski, kes lummasid 
saali granadose villanesca´ga. Kontserdi lõpetas seitsme-
liikmeline kitarriansambel, kes esitasid neli eriilmelist lugu. 
Kitarrifestivali peamine läbiviija on Peep Peterson, kauaaegne 
Elleri kooli kitarriõpetaja. Räägitakse, et käbi ei kuku kännust 
kaugele. Nii see ilmselt ongi, sest õpetaja poeg Priit Peterson, 
kes õpib 3. kursusel, proovib juba kätt õpetaja ja ansamblijuhina. 

Räpina Muusikakooli direktor rääkis toimunust: „Tore oli taas-

Zeoli`ga, kes külastas meid ka eelmisel aastal. Selgi korral astus 
ta ühe pala saatjana rahva ette. Oleme väga tänulikud Elleri 
koolile, et nad toovad Räpina Muusikakooli kitarrielule värskeid 
tuuli ja mõtteid ning teatavasti on eeskuju nakkav. Jäämegi seda 
nakkumist ootama ning soovime noortele ja veidi vanematele 
kitarristidele tuult tiibadesse!“ 

Jõulud vanas metsaäärses talus
Oli aeg, kus jõule pidada ei tohtinud, aga meie metsaäärses majas 

pidasime seda igal aastal. Kui hakkas vara pimenema, teadsime meie, 
et varsti on jõulud. Enne on hingedepäev ja siis ongi  jõuluaeg käes.

Meie peres pidas isa igal pühapäeval, täpselt kell 11, nagu kirikus, 
piiblitundi. Ema otsis kapist kõige ilusama valge laudlina, mida ehtis 
äärtesse heegeldatud pitsirida. Keset lauda asetati põlev küünal, 
mida meil õega oli meeldiv vaadata. Isa istus ühelpool lauda, ema 
tema vastas, õde teisel pool ja mina tema vastas. Kuulata piiblilugu, 
millest lapsed õieti aru ei saanud, oli meile raske. Kui olime kuskil 
pool tunnikest vastu pidanud, tegime mõned naeruturtsatused ning 
siis puhkesime naerma. Isa vaatas üle prillide ja käratas: “Mis te 
siin hõrendate? Marss ukse taha koridori!” Kui me olime seal oma 
naerud ära naernud, lubati meid laua juurde tagasi. Enam ei julgenud 
piiksatadagi ja kuhugi mujale vaadata kui enda ees laudlina pitsi.

Käisime ka Mehikoorma kirikus, kui torn veel kirikul alles oli. Kõige 
suurem rõõm oli see, kui oma hobusega Aravult Räpina kirikusse 
sõitsime. Kirik oli ilusasti valgustatud ja ehitud. Istusin ema kõrval ja 
vaatasin talle näkku, kui ilusad kõrged noodid tal suust tulid, kui ta 
laulis. Meenub ka õpetaja Silla hääl, kes ka leeritas meid.

Metsast kuuse toomine käis meil isaga lihtsalt – mets oli kivivis-
ke kaugusel. Et ema ja isa olid metsatöölised, võisime ka suurest 
metsast kuuse võtta.

Mõni aasta hiljem, peale sõda, olime nii jõukad, et laudas oli juba 
“vend Oskar”, seega oli jõulu ajal süüa  piisavalt, et külalisigi vastu 
võtta. Laual praad, sült, pasteet, verivorstid, mida hing veel ihkab! 
Rasvad sulatatud, kõrned läbi rasvamasina aetud, sellest said väga 
head piparkoogid.

Kuuseeheteks saidki piparkoogid, õunad, paberiga kompvekid, 
mõned valged küünlad ja vatti, mis meenutas lund.Nüüd jäi oodata 
külalisi Räpinast. Tuli vanaema Juuli, onu Elmar lastega - Vaino, Viivi, 
Tea. Mina olin kiindunud suurde sõpra Vainosse.

Isa pidas jälle oma jõulujutluse, laulsime jõululaule ja hiljem kurva 
laulu “Veel üks päev ja veel üks päev, siis jõulud jälle käes”. See laul 
oma kurbade sõnadega võttis kõigil vee silma. Seda oleme laulnud 
oma laste ja lastelastega ka nüüd jõulude ajal.

Kui oli juba kesköö, tuli sättida magama. Mina tahtsin magama 
minna - mina, ema ja Vaino. Seda lauset tuletatakse mulle siiani 
meelde! Magamiseks olid suured linased kotid õlgi täis. Voodeid ju 
niipalju polnud. Õled tuli lastel enne kõvasti trampida, et lamedaks 
saaks, töö käis naeru ja kilgetega.

Kingitusi eriti ei olnud, need samad, mis kuuse küljes - õunad, 
kommid, piparkoogid. Kes oskas salmi, see luges, kes oskas, see 
laulis. Jõuluvanaks oli onu, tagurpidi lambanahkne kasukas seljas, 
vatist habe ees. Suuremad lapsed tundsid küll jõuluvana ära, aga 
rõõmu ja nalja oli küllaga. Tuba oli palju valgem,kui põlesid kuuse 
küljes küünlad, sest muidu oli “tattnina” keset lauda, tuba suitsu täis 
ja valgust vähe. Tattnina oli ilma klaasita petrooliumilamp, mille klaase 
oli väga raske saada. Lambitahti tuli tihti äärtest lõigata, muidu läks 
leek liiga kõrgeks ja lamp hakkas suitsema. See oli siis kui elektrit 
veel ei olnud.

Vaat sellised on minu lapsepõlve jõulumälestused!

Kalju-Johannes Kullerkupp         
On hea meel, et 26. novembril mälumängu võistlus Räpinas 

toimus ja topeltrõõm, et sellel osales suur hulk meie piirkonna 
võistlejaid ning meeskondi. Palju õnne võitjatele, jõudu kõigile 
jõukatsumisteks ettevalmistumisel ja entusiasmi oma spordiala 
levitamisel. Viimasel aastakümnel on mälumängijate ringkonnas 
saavutanud Räpina tugeva positsiooni. Tunnustame võistlustel 
kõrgeid kohti saavutanud võistlejaid ja täname Mait Meensalu 
koos Kuke taluga spordiala entusiastliku eestvedamise eest. 

Räpina vald on toetanud ja toetab jätkuvalt spordikollektiive, 
sportlasi ja ürituste korraldamist nii aasta tegevustoetuse kui valla 
kultuurkapitali kaudu. Juhtub, et üht-teist vajab vahel täpsusta-
mist ja juhtub ka, et konkurents vahenditele on tihe ning taotlus 
jääb rahuldamata. On siiralt kahju, et ühe taotluse täpsustamine 

Räpina mälumängurid on näidanud taset
tõi kaasa isikliku solvumise. Mälumäng on tihti meeskondlik 
spordiala, edukad on need võistkonnad, kes teevad koostööd ja 
tagasilööke kasutatakse õppetundidena.

On hea meel, et MTÜ Räpina Mälumängu Selts on esitanud 
toetustaotluse 2017. aastaks ning vallaeelarve eelnõus on ka 
toetustaotlusega arvestatud. Soovime Räpina mälumängijatele 
ja seltsile jõudu oma meeskonnatöö arendamisel ja meelerahu 
jätkamaks spordiala harrastamise ja edasivedamisega kõrgeimal 
tasemel.

Rahulikke jõule ja rõõmsat aastalõppu soovides

Kaido Palu,
Räpina vallavanem

Mait Meensalu tänukirja vastu võtmas. Räpina mälumängurid on võitnud mitmeid auhindu.
Fotod: Aivo Parmson

Räpina Muusikakoolist on veel teisigi rõõmsaid uudised: 
novembri viimasel nädalavahetusel toimus Ülenurme Muusika-
koolis traditsiooniline laulukonkurss Jõulutäht, mis toimus juba 
15. korda. Sel aastal osalesid konkursil Kadi Kaldmäe, Andry 
Must, Angelika Apuhtin, Margit Jaagund ja Marike Peedosaar. 

-
mees oli tunnustatud laulja Mati Turi. Kokkuvõttes saavutas Kadi 
Kaldmäe 2. koha. 17–18-aastaste vanusegrupis pälvis esimese 

kogu konkursi grand prix. Lauljatega olid tavapäraselt suurepärast 
tööd teinud õpetajad Margot Suur ja Riivo Jõgi, viimane saatis 
lauljaid ka klaveril.

Vaike Tammes, 

Räpina Rahvalehe toimetaja

Elleri kool tõi Põlvamaa muusikakoolidesse vaheldust

Elleri kitarriansambel esinemas Räpina muusikakoolis.
Foto: Marika Klimberg-Hyötyläinen

Relvarahu
3. jaanuaril 1920, 10.30 jõustus vaherahu  

Eesti ja Venemaa vahel. 
Igal aastal samal hetkel peatume minutiks, 

et mõelda minevikule.
Lõppesid lasud. 
Nii kokku sai lepitud  
Eesti ja punase Venemaa vahel. 
Kas katkes sellega vihkamisahel, 
kui lõpuks sõlmiti 
Tartu rahu?

Vaikisid relvad 
sel näärikuu hommikul. 
Nüüdsest ei tulnudki langenuid matta. 
Lahingutallermaid lumevaip kattis. 
Vapustav vaikus, 
sest taltusid rahvad.

Kaotajaid polnud, 
ent võideti elud – 
olid kas ühel või teisel pool fronti. 
Tähtpäev, mis peletab võõrastustonti 
naabrite vahel, kus 
mõndagi olnud.

Minutiks peatu 
nii nagu on tavaks 
hetkel, kui rinnetel relvad jäid vakka. 
Meenuta juhtunut aastate takka. 
Need, kes siis võitlesid, 
jäävadki eatuks.

01.01.2016
Jaan Kivistik

Peatume hetkeks, et mõelda minevikule
31. detsembril 1919 jõuti Eesti Vabariigi ja Nõukogude Venemaa 

vahelistel läbirääkimistel vaherahu sõlmimiseni, mis nägi ette Eesti 
ja Nõukogude Vene rindel sõjategevuse lõpetamist 3. jaanuaril 1920 
kell 10.30. Kuu aega hiljem kirjutati Tartus alla rahulepingule. 28. no-
vembrist 1918 kuni 3. jaanuarini 1920 kestnud Vabadussõda lõppes 
Eesti täieliku võiduga. Eesti Sõjahaudade Liidu andmetel langes, 
suri haavadesse ja haigustesse Vabadussõja käigus 1920. aasta 1. 
märtsini 6127 Eesti sõjaväelast, 689 inimest langes punase terrori 
ohvriks. 1920. aastatel sai alguse traditsioon pidada iga aasta 3. jaa-
nuaril relvarahu kehtimahakkamise hetkel vaikuseminutit, austamaks 
Vabadussõjas võidelnud eesti- ja välismaalasi. Selle traditsiooni on 
Räpinas uuesti ellu kutsunud kohalik muuseum. Kohtume taas 3. 
jaanuaril kell 10.30 Vabadussõja ausamba juures!

 Kersti Murumets,
Räpina Koduloo- ja Aiandusmuuseumi juhataja
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AASTA  PILDIS  2016

Räpina vallas toimusid järjekorras juba 38. Peipsi talimän-
gud.                                                         Foto: Andrus Karpson

Leevakul peeti meeleolukat vastlapäeva. 
Foto: Andrus Karpson

Räpinas leidis aset vokaalansamblite päev. Laval nais-
ansambel FANNI.                                           Foto: Andrus Karpson

Kevadtorm 2016 linnalahing Räpinas tekitas palju elevust. 
Foto: Andrus Karpson

18. Laste laulu- ja tantsupäeva proove tehti hommikust  
peale.                                                          Foto: Andrus Karpson

Vokaalansambel Gram of Fun tõi Alo Mattiiseni nimeliselt 
konkursilt teist aastat järjest Grand Prix’. 

Foto: Räpina Muusikakooli kogust

Hea kodu päevadel sai muuhulgas sepatööd proovida. 
Foto: Andrus Karpson

Meeleolukal minifestivalil „Jazz unustatud mõisates“ as-
tusid üles Lõuna-Eesti Noorte bigbänd ja Sigulda bigbänd. 

Foto: Andrus Karpson

Toimus II Raudmehe triatlon.               Foto: Andrus Karpson

Räpina noormehed võitsid Põlva maakonna meistrivõistlus-
tel võrkpallis II koha.                             Foto: Andrus Karpson

Reno Kokmann saavutas vabariiklikul muusikakoolidevahelisel 
löökpillikonkursil esikoha.             Foto: Räpina Muusikakooli kogust

Läbi aegade parim võistkond Räpinas, Kuke talu-Räpina 
vald, viimasel mälumängul.                        Foto: Aivo Parmson

Räpina Aianduskooli saalis esines Ivo Linna koos Põlva 
Muusikakooli keelpilliorkestriga.                Foto: Andrus Karpson

Räpina valla 25. aastapäeva peol anti Oskar Tuvikule üle 
aukodaniku tiitel.                                    Foto: Andrus Karpson

Korvpalliklubi Räpina Kotkad – Põlvamaa karikavõitjad  
2016.                                                          Foto: Andrus Karpson



Ljubov Lauga 
5.11.2016

Hans Maidla 
8.11.2016

Leili Tooding 
8.11.2016

Jaan Jürgenson  
12.11.2016

Vassili Kuropatkin 
14.11.2016

Kristjan Koppel 
15.11.2016

Valdek Põkka 
15.11.2016

Endel-Samuel Saksing 
21.11.2016
Siina Tuul  
21.11.2016

Olev Salmus 
25.11.2016

Maimu Parmask 
26.11.2016

Aimar Vosmi 
27.11.2016

Mihail Mramorov 
27.11.2016

Zinaida Zintsenko 
28.11.2016
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KULTUURIKALENDER DETSEMBRIS-JAANUARIS

R, 23. XII 16 Jõuluöö lugu I–IX klassile 
   Võõpsu Raamatukogus
L, 24. XII 17 Jõuluõhtu liturgiline jumalateenistus 
   Räpina Miikaeli kirikus
P, 25. XII 11 Kristuse sündimispüha missa 
   Räpina Miikaeli kirikus
E, 26. XII 11 Jõulu II püha missa Räpina Miikaeli kirikus
T, 27. XII 19 Imeline aastalõpukontsert: The Ilves Sisters.  
  Pilet eelmüügis 8 eurot, kohapeal 15 eurot. 
   Räpina Aianduskooli saalis
K, 28. XII 18 Räpina aastalõpu kõnd. Registreerimine Aime 

  Start Räpina Haigla parklast. 
   Räpina Haigla parklas
R, 30. XII 20 Räpina aastalõpupidu. 
  Õhtut juhib Indrek Taalmaa, tantsule kutsub 
  ansambel Weekend. Lisaks astub üles 
  Rakvere Teatri meeskvintett Ramm ning 

  Pilet novembris 12 eurot, detsembris 15 eurot, 
  kohapeal 20 eurot. Info telefonil 796 1363. 
   Räpina Aianduskooli saalis
L, 31. XII 17 Vana-aasta missa Räpina Miikaeli kirikus
P, 1. I 11 Uus aasta. Missa. Räpina Miikaeli kirikus
T, 3. I 10.30 Pühalik seisak Vabadussõja ausamba juures. 
  Lisateave telefonil 799 9545 või 
  e-posti aadressil muuseum@rapina.ee.  
   Ausamba pargis
L, 7. I 15 Kontsert: Slava Isetsky. 
  Pilet 8 eurot, müügil tund enne algust kohapeal. 
  Lisainfo telefonil 796 1361 või e-posti aadressil 
  marge.trumsi@rapina.ee.
   Räpina Aianduskooli saalis
P, 15. I 15 Eesti Noorte Puhkpilliorkestri kontsert. 
  Juhatavad dirigendid Sirly Illak-Oluvere ja 
  Riivo Jõgi. Kontsert on tasuta. 
  Lisainfo telefonil 796 1361 või e-posti aadressil 
  marge.trumsi@rapina.ee. 
   Räpina Aianduskooli saalis
N, 19. I 13 Räpina Pensionäride Seltsi koosviibimine  
   Tuletõrjeühingu saalis
R, 20. I 19 Merekultuuriaasta lõpupidu. 
  Esinevad isetegevuskollektiivid ja külalisena 

  Kaido Kaha, tantsumuusikat ansamblilt 
  Meremees. Pidu on kõigile tasuta! 
  Lisainfo telefonil 796 1361 või e-posti aadressil 
  marge.trumsi@rapina.ee.
   Räpina Aianduskooli saalis
E, 23. I 18 Eesti Kontsert esitleb: Maano Männi (viiul) ja 
  Auli Lonks (klaver). Pilet täiskasvanule 5 eurot, 
  õpilasele ja pensionärile 3 eurot. Muusikakooli 
  õpilastele on kontsert tasuta.  
   Räpina Muusikakoolis
E, 30. I 19 VAT Teatri etendus „Gunn, Gunn, vana…“. 
  Pilet 14 eurot, sooduspilet 11 eurot. 
  Piletid ja lisainfo Räpina Valla Kultuurikeskuse 
  telefonil 796 1363. 
   Räpina Aianduskooli saalis
T, 31. I 14 VAT Teatri etendus „Pal-tänava poisid“. 
  Etendus kahes vaatuses kestab 2 tundi ja 
  25 minutit. Pilet 8 eurot. 
  Lisainfo ja broneerimine Räpina Valla 
  Kultuurikeskuse telefonil 796 1363. 
   Räpina Aianduskooli saalis

detsember 2016

ÕNNITLEME VANEMAID!

Artur Kirjuškin 
12.11.2016

Maailmal Su jaoks
palju uut on ja imelist.
Maailmal väga vaja on
last sinunimelist.

NÄITUSED
Maiu Varese plakatite näitus „Kuulutus-kuulutus!“ on avatud 
Räpina loomemajas jaanuari lõpuni.

Näitus „Räpina Aianduskool aastatel 1924–1984 ehk näpud 
mullas, närvid korras“ on avatud Sillapää lossi saalis.

Näitus „Oskar Tuvik 80“ on avatud Räpina Raamatukogus ja 
haldushoone I korrusel märtsi lõpuni.

Andrus Karpsoni fotonäitus „Räpina inimesed pildis“ on 
avatud haldushoone II korrusel.

Näitus „Peipsitaguste eestlaste-sõjapõgenike vastuvõtmine 
Võõpsus, sügis 1943“ Võõpsu pritsikuuris, eelneval kokkuleppel 
telefonil 5207811.

MEIE HULGAST ON LAHKUNUD
Mälestuste kauneid jälgi
kõigi hinge Sinust jäi.

JÕULUNÄDAL EELK RÄPINA MIIKAELI KOGUDUSES:

24. detsember kell 17 – Jõuluõhtu liturgiline jumalateenistus
25. detsember kell 11 – Kristuse sündimispüha missa
26. detsember kell 11 – Jõulu II püha missa
31. detsember kell 17 – Vana-aasta missa
1. jaanuar kell 11 – Uue aasta missa

Üks väike küünal süüta,
mõtle, meenuta –
teda, kel tehtud päevatöö.

Aitäh, et olid meil olemas,
ENDEL HÄRM

Südamlik kaastunne perele ja lähedastele.

Tiina, Allan ja Angela lastega

Ostame metsakinnistuid
ja raieõigust.

Tel 507 2544, info@erametsa.ee
www.erametsa.ee

issas




