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eesti noorte puhkpilliorkester 
edukas ülemaailmsel noorte 

muusikute festivalil

Augusti esimesel nädalal leidis Räpina sadamas aset vahva 
veesõprade laager, mis tutvustas lastele veeohutust ja erinevaid 
veespordivahendeid.

pop-up merekool Meresõber toimub tänavu kokku kaheksas 
Eesti erinevas paigas, mis annab nii lastele kui täiskasvanutele 
võimaluse proovida omal käel erinevaid merespordivahendeid, 
saada vahetu kogemuse veekogul käimisest ning tutvuda merega/
järvega seotud vaba aja veetmise võimalustega.

Nagu öeldud, Räpinas on laager juba ära olnud ja kõik osa-
lised jäid väga rahule. Huvilised said pärastlõunal veel lisaks 
proovida erinevaid veesõidukeid väikese tasu eest. Viiepäevane 
laager õpetas kahe tunni jooksul lastele nii mõndagi huvitavat, 
näiteks kajakiga sõitmist, purjetamist, SUP-lauasõitu ja tuulisel 
ilmal lennutati järve ääres tuulelohesid. Mõnele lapsele hakkas 
veesoprt niivõrd meeldima, et endalegi koju soetati kajakk. Mõnin-
gates Eestimaa paikades, nagu näiteks meie naabermaakonnas 
Võrus, laager alles kestab ning mõnes ootab alles ees.

Meresõbra instruktorid on Eesti oma-ala professionaalid, kes 
puutuvad veespordiga kokku igapäevaselt.

Vaneminstruktor Elise Umb on Eesti koondislane purjeta-
mises ning kuulub paadiklassi 470 naiste arvestuses maailma 
paremiku hulka. Purjetamisega alustas ta juba 5-aastaselt Op-
timisti klassis ning tänaseks on saanud sellest tema elukutse. 
Lisaks merel praktiseerimisele õpib ta Tartu Ülikooli kehakultuuri 
magistrantuuris purjetamise erialal.

Meresõber käis ka räpinas

Meresõbra projekti on 2016. aastal ellu kutsunud Kultuurimi-
nisteeriumi poolt algatatud Merekultuuriaasta 2016. Meresõber 
on jätkuprojekt, mida toetatakse EV 100 poolt.

Meresõbra eest kannab hoolt 4Energia. Meresõbra kohale 
jõudmist erinevatesse paikadesse toetavad kohalikud omavalit-
sused: Tallinna linn, Harku vald, Hiiu vald, Vihula vald, Räpina 
vald, Võru linn, Viljandi linn.

Merelaagri projekti veab Eesti Jahtklubide Liit, projektijuht 
on Indrek Ilves.

Vaike Tammes

Fotod: Hilhard Kirn

Eesti Noorte Puhkpilliorkester osales dirigent Sirly Illak-
Oluvere juhatusel 6. kuni 10. juulil ülemaailmsel noorte muusikute 
festivalil Zürichis ja saavutas kontsertorkestrite kategoorias teise 
koha.

Welt Jugendmusik Festival (WJMF) on kõrgetasemeline üle-
maailmne festival, mida korraldatakse iga seitsme aasta tagant. 
2017. aastal osales seal erinevates kategooriates 80 kollektiivi 
kaheteistkümnest erinevast riigist - kokku oli osalejaid pea 3000, 
noored olid vanuses 9–25. Eesti Noorte Puhkpilliorkester (ENPO) 
osales kontsertorkestrite kategoorias H2, milles oli kokku üheksa 
orkestrit. ENPO saavutas festivali võistumängimisel teise koha 
punktisummaga 87.67. Eesti muusikuid edestas Worber Jugen-
dblasorchester (Šveits) 91.17 punktiga, eestlaste järel kolmanda 
koha saavutas Jugendblaskapelle Sonthofen e. V (Saksamaa) 
83.83 punktiga.

Žüriisse kuulusid Felix Hauswirth ja Jean-Claude Kolly Šveit-
sist ning Jan van der Roost Belgiast. Eesti noorte esinemise juures 
hinnati eelkõige musikaalsust ning head koosmängu.

Dirigent Sirly Illak-Oluvere hindas võistumängimist kordaläi-
nuks: „Noored olid tublid ja ületasid ennast. Võistlus oli väga tasa-
vägine ning pingeline. Šveits on teadupärast suur puhkpillimaa.“

Lisaks võistumängimisele andis ENPO kaks iseseisvat 
kontserti, kus suurem osa kavast koosnes Eesti heliloojate 
loomingust – Eduard Tubin, Tõnis Kõrvits, Pärt Uusberg, Ülo 
Krigul, Priit Raik jpt.

ENPO on tulevaste professionaalsete puhkpillimängijate 
orkestrikool, milles osalevad noored üle Eesti. Kogunetakse 4–6 
korda aastas, et ette valmistada kontserte ja osaleda konkurssi-
del. ENPO peadirigent on Sirly Illak-Oluvere, teine dirigent Riivo 
Jõgi ja projektijuht Maria Mägar.

Orkestri varasematest saavutustest võib esile tuua osalemise 
rahvusvahelistel konkurssidel Riva del Gardas Itaalias (1999) 
ning World Music Contest Kerkrades Hollandis (2001 ja 2005), 
kus saavutati vastavalt hõbe- ja kuldmedal.

Eesti Noorte Puhkpilliorkestris mängib ka viis Räpina noort 
muusikut: Kadi Kaldmäe, Kert Kask, Reno Kokmann, Jakob 
Täht ja Aksel Vürst.

Sirly Illak-Oluvere,
Eesti Noorte Puhkpilliorkestri peadirigent

Edukas ENPO Zürichis.                                         Foto: ENPO
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vallakantselei kontaktid

Nimi Amet Telefon

Kalle Laht Vallasekretär 799 9502

Viigi Oru Registripidaja 799 9519

Maire Vahala Sekretär-asjaajaja 799 9500

Piret Sermandi Volikogu asjaajaja-arhivaar 799 9509

hajaasustuse programmi 2017. aasta  
taotluste rahastamine

Hajaasustuse programmi 2017. a taotlusvoorust oli või-
malik toetust taotleda kõigil hajaasustusega maapiirkondades 
elavatel peredel. Programm toetas tegevusi veesüsteemide, 
kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ja autonoomsete 
elektrisüsteemide valdkondades. 

Programm oli avatud kaks kuud alates 31. märtsist. Tähtaeg-
selt, 1. juuniks 2017 esitati Räpina Vallavalitsusele 41 projekti-
taotlust. Hajaasustuse programmi hindamise komisjon tutvus 26. 
juunil majapidamiste kitsaskohtadega kohapeal ning teostas 27. 
juunil nõuetele vastavaks tunnistatud taotluste hindamise. Ko-
misjoni hindamise tulemusena sai positiivse hinnangu 24 projekti. 
Põlva maavanema 07.07.2017. a korraldusele nr 1-1/17/429 „Ha-
jaasustuse programmi 2017. aasta vahendite Põlvamaa jaotus“ 
ja hindamiskomisjoni ettepanekule tuginedes, rahuldas Räpina 
Vallavalitsus 11. juulil 2017. a korraldusega nr 269 „Hajaasustuse 
programmi 2017. aasta taotluste rahastamine“ 20 taotlust (tabel 
1). Toetusvahendite puudumise tõttu jäeti rahuldamata 4 taotlust. 

Kokku eraldati toetusteks 45 031,58 eurot, millest 
22 515,79 eurot rahastatakse riigieelarve vahenditest ja 
22 515,79 eurot Räpina valla eelarve vahenditest. 

Programmi raames kasu saadavate majapidamiste ning 
elanike arv:
Projekti elluviimisest otseselt kasu saadavate 
majapidamiste arv  15 

Projekti elluviimisest otseselt kasu saadavate 
inimeste arv  49

sh alla 18-aastaste isikute arv 13 

Tegevused ja rajatavad objektid valdkondade kaupa:
1. Veesüsteemide valdkond

salvkaevu rajamine 5

salvkaevu süvendamine/puhastamine 3

joogiveetorustiku rajamine 7
vee pumpamiseks vajalike seadmete paigaldamine 9
vee puhastamiseks vajalike seadmete paigaldamine 2
vee kvaliteedi analüüs 9

2. Kanalisatsioonisüsteemide valdkond

omapuhasti (imbsüsteem, filtersüsteem) 
ehitamine  9

Kogumiskaevu ehitamine 1

kanalisatsioonitorustiku ehitamine 10

vanade heitvee kanaliseerimissüsteemide ja-
seadmete likvideerimine 3

3. Juurdepääsuteede valdkond

teepõhja ja -katte ehitamine 1

Tabel 1 Rahuldatud projektitaotused

Jkr 
nr

Taotleja/      
Kaastaotleja(d) Projekti nimi Toetus, €

1. Maret Jürgenson Gerasima kinnistul, Linte külas veepuhastusseadme  
paigaldamine 1448,06

2. Marek Täht Väike-Heide reovesi 2392,10

3. Hele Lillemäe Silminitsa kinnistul, Köstrimäe külas kanalisatsioonisüsteemi 
renoveerimine 4640,22

4. Marko Ootsing
Terepsoo talus, Tooste külas salvkaevu puhastamine, 
veetorustiku rajamine ning vee pumpamiseks vajaliku seadme 
paigaldamine

1168,00

5. Priit Pendis Kurekaatsa talus, Meelva külas kanalisatsioonisüsteemi rajamine 2021,98

6. Jaan Kõlli Konsa talu kanalisatsiooni rajamise projekt 1800,50

7. Priit Pendis
Kurekaatsa talus, Meelva külas salvkaevu puhastamine, 
veetorustiku rajamine ning vee pumpamiseks vajaliku seadme 
paigaldamine

1146,72

8. Marko Ootsing Terepsoo talus, Tooste külas omapuhasti rajamine 2243,30

9. Jaan Kõlli Konsa talu veesüsteemide renoveerimise projekt 3776,00

10. Riina Kolk Tule talus, Sülgoja külas kanalisatsioonisüsteemi ehitamine 2352,10

11. Riina Kolk Tule talus, Sülgoja külas salvkaevu ja veetorustiku rajamine ning 
pumpamiseks vajaliku seadme paigaldamine 3280,16

12. Lya Vankov Vankovi kinnistul, Naha külas salvkaevu ja veetorustiku rajamine 
ning vee pumpamiseks vajaliku seadme paigaldamine 2513,44

13. Kaire Küttmann Võru mnt 9 ja 11 majapidamise kaevu süvendamine ja pumba 
paigaldamine 1514,08

14. Merike Tähe Taga-Keresaare talu - kanalisatsioonitorustiku, septiku ja 
imbväljaku rajamine 2264,10

15. Lya Vankov Vankovi kinnistul, Naha külas kanalisatsioonisüsteemi rajamine 2001,56

16. Aleksandr Galanin Ilviku talus, Linte külas salvkaevu ja veetorustiku rajamine ning 
vee pumpamiseks vajaliku seadme paigaldmine 3182,86

17. Heini Lumpre Helmi kinnistul, Tooste külas salvkaevu ja veesüsteemi rajamine 1836,74

18. Aleksandr Galanin Ilviku talus, Linte külas omapuhasti ehitamine 1653,40

19. Sergei Rõbakov/ 
Heino Piho Kastelaane ja Männimetsa talude juurdesõidutee 3106,82

20. Jaanus Heering Segasumma kinnistul, Sillapää külas mahuti ja 
kanalisatsioonitorustiku rajamine 689,44

KOKKU 45 031,58

Ester Lemats, arendusspetsialist

Mis juhtus
24. juulil kella 19.38 ajal põles Räpina vallas Leevaku külas 

puukuuris ruutmeetri ulatuses tuuletõkkeplaatide pakk, mille 
päästjad veerand tunniga kustutasid. Päästetöö juhi esialgsel hin-
nangul põhjustas tulekahju hooletu ümberkäimine lahtise tulega.

12. augustil kell 10.48 sai häirekeskus teate tulekahjust 
Räpina vallas Ristipalo külas Keskuse põigus. Teataja sõnul oli 
neljakordse kortermaja koridoris suits ning põles rõdu. Päästjad 
selgitasid välja, et teise korruse rõdul põles praht ning mööbliese-
med. Tulekahju kustutati kell 11. Keegi viga ei saanud.

Päästeamet

räpina kultuurkapital teataB
SA Räpina Kultuurkapital 2017. a maikuu taotlusvooru esitati 

tähtaegselt viis taotlust kogusummas 2140 eurot. Rahastuse said 
kõik esitatud projektid.

SA Räpina Kultuurkapital eraldised nõukogu 01.06.2017 
otsusel olid järgmised:

Taotleja Projekt
Toetuse 
summa 
eurodes

Andero Lusbo
Andero Lusbo võistlemine 
neljal Euroopa 
meistrivõistluse etapil

450

Räpina 
Muuseumi-
sõprade 
Seltsing

Loominguline stipendium 
Anton Koganile festivali 
„Jazz unustatud mõisas 
2017“ korraldamiseks

200

MTÜ EELK 
Räpina Miikaeli 
kogudus

EELK Räpina Miikaeli 
koguduse segakoori 
kontsertreis Landefeldi 
ja Spangenbergi linna 
Saksamaal ja osalemine 
Himmelsfelsi laulupeol

650

SA Räpina 
Inkubatsiooni-
keskus

Suvepraktika Aapo Pukiga 
– maalimine Räpina 
mõisa pargis koos näituse 
avamisega 

650

Elli Käbin
Räpina valla Noorte 
Puhkpilliorkestrile 
töökorras noodipuldid

190

KOKKU 2140

SA Räpina Kultuurkapital taotluste esitamise viimane 
tähtaeg 2017. aastal on 6. oktoober.

Taotlemise kord, taotluse ja aruande vormid on Räpina Kul-
tuurkapital kodulehel www.rapinakultuurkapital.ee.

Lisainfo telefonil 514 2596 või e-posti teel kultuurkapital@
rapina.ee.

SA Räpina Kultuurkapital nõukogu koosseisus Karin Kask 
(nõukogu esimees), Kurmet Karsna, Aira Meitus, Uno Nagelmaa 
ja Ülo Tuuling volitused lõppesid 16. juunil 2017. Suur tänu nõu-
kogule asjatundliku panuse eest Räpina kultuurielu arendamisel!

Alates 12. juulist 2017 tegutseb SA Räpina Kultuurkapital 
nõukogu järgmises koosseisus: Toomas Heering, Kurmet Karsna, 
Aira Meitus, Kersti Murumets ja Urmas Nagel (Räpina Vallavalit-
suse 11.07.2017 korraldus nr 271).

Anu-Cristine Tokko,
SA Räpina Kultuurkapital juhatuse liige

räpina valla huvikoolide õppetasu 
soodustuse taotlemisest

Räpina valla huvikoolides õppivate laste vanemad saavad Rä-
pina Vallavalitsusele esitada taotluse huvikooli õppetasu soodus-
tuse rakendamiseks, kui nad vastavad järgmistele tingimustele:
 50% soodustust Räpina valla huvikooli põhiõppelt saab 

taotleda pere teise ja iga järgneva samas Räpina valla 
huvikoolis õppiva õppuri osas ning

 õppuri osas, kes on perest, kus kasvab neli või enam alla 
20-aastast last.
Taotluse vorm on leitav Räpina valla koduleheküljelt ning  

Räpina haldushoone teisel korrusel. Taotlus tuleb esitada  
Räpina Vallavalitsusele septembrikuu jooksul.
 100% soodustust Räpina valla huvikooli õppetasult saab 

taotleda õppurile, kes on pärit toimetulekutoetust saavast 
perekonnast.
Taotlus 100% soodustuse rakendamiseks Räpina valla 

huvikooli õppetasult tuleb esitada Räpina Vallavalitsusele 
toimetulekutoetuse saamisele järgneval kuul. Kui pere saab 
ka järgnevatel õppeaasta kuudel toimetulekutoetust, pikendab 
Räpina Vallavalitsus huvikooli õppuri osas õppetasu soodustuse 
rakendamist õppeaasta lõpuni. Taotluse vorm on leitav Räpina 
valla koduleheküljelt ning Räpina haldushoone teisel korrusel.

Õppetasu soodustust või vabastust on õigus taotleda vane-
mal, kes elab Pereregistri andmetel Räpina vallas ning kelle elu-
koha aadress ühtib lapse, kelle suhtes soodustust või vabastust 
taotletakse, elukoha aadressiga.
Alus: Räpina Vallavolikogu 02.09.2014 määrus nr 7 „Räpina 
valla huvikoolide õppetasu soodustuse taotlemise kord“ ja 
Räpina Vallavolikogu 27.08.2014 määrus nr 22 „Räpina valla 
huvikoolide õppetasu soodustuse määra kehtestamine“.

Küsimustega palume pöörduda järgnevatel kontaktidel: 
Anu-Cristine Tokko, 
haridus- ja kultuurispetsialist
799 9511; 514 2596
anu@rapina.ee

kaastöid  
ootame 10. septembriks.

toimetaja vastuvõtt  
augustis eelneval kokkuleppel,  

septembrist igal neljapäeval kl 10–14
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apteeker hoiatab:  
tee puugitest – puukborrelioos on tõsine haigus 

Seenel käimise aeg on kätte jõudmas ja inimesed veeda-
vad rohkem aega metsas. Looduses varitsev puugioht püsib 
lausa kuni külmade saabumiseni. Puugi tõttu haigestub Ees-
tis borrelioosi peaaegu 2000 inimest iga aasta. BENU Pärnu 
Papiniidu Apteegi proviisor Margot Lehari räägib haiguse 
tõsidusest, toob välja 10 enimlevinud müüti puukborrelioo-
sist ja annab nõu puugitestimiseks.  

Millist ohtu kujutab puukborrelioos inimorganismile? 
Puukborrelioos ehk Lyme’i tõbi on põletikuline haigus, mida 

tekitab Borrelia bakter puugihammustuse kaudu. “Puukborrelioosi 
esmasteks sümptomiteks on enamasti kasvav suur punane sõõr 
hammustuskoha ümber, liigese- ja lihasvalu ning palavik, kuid 
need võivad avalduda vaid umbes 60% nakatunutest,” kirjeldab 
Benu Apteegi proviisor Lehari.

Proviisori sõnul võib diagnoosimata ja ravimata jäänud puuk-
borrelioos põhjustada tõsise närvisüsteemi-, südame-, või liige-
sekahjustusi. Puukborrelioosi võib haigestuda igaüks, hoolimata 
vanusest, soost, haridusest, elukohast või ametist. 

Kuidas haigus areneb?
Haiguse varasemas staadiumis tekivad IgM antikehad 

(seda ka korduva infektsiooni korral). Hiljem tekivad juurde IgG 
antikehad, nende olemasolu organismis viitab kas ägedale või 
läbipõetud infektsioonile (vt graafikut).

Millal teha puukborrelioosi test ja mida silmas pidada? 
  Kindlasti tee puugitest siis, kui nahal on olnud puuk või kui 

sul on tekkinud vähemalt üks borrelioosi sümptomitest: 
nahalööve, väsimus, lihasvalud, kerge palavik, peavalu, 
iiveldus, kehakaalu langus, valud kätes, jalgades, kuklas 
või seljas, näonärvi halvatus.

  Sümptomid võivad ilmneda juba teisel päeval pärast puugi 
avastamist või ka kuni 2-3 nädalat hiljem (pea 50% juhtumitel 
ei pruugi sümptomid esineda). 

  BENU Apteegis tehtava borrelioositestiga on võimalik IgM 
immunoglobuliine (borrelia bakteri vastaseid antikehi) verest 
määrata alates 2.–3. nädalast peale nakatumist (oletatavast 
puugihammustusest). 

  Testi ennast iga nelja nädala tagant perioodil juuni-novem-
ber.

Millised on enimlevinud müüdid ja küsimused puukbor-
relioosi kohta? 

1. Puukborrelioos pole tõsine haigus?! 
Borrelioos võib väljenduda erinevalt. Mõnel inimesel võib see 

kulgeda kergelt ja alluda hästi ravile. Kuid on inimesi, kes on selle 
haiguse tagajärjel aastaid põdenud või koguni invaliidistunud. 
Mida varem borrelioosi diagnoosida, seda varem saab raviga 
alustada ja seda väiksem on tüsistuste tekkimise risk. Igal juhul 
kestab borrelioosiravi antibiootikumidega 2-4 nädalat. 

2. Borrelioosi ei saa, kui puuk pole hammustanud! 
See ei vasta tõele – on võimalik, et puuk on lihtsalt “jalu-

tanud” üle naha ja jätnud mälestuseks borrelioosibakteri, mis 
naha alla poeb. Kui Sul on borrelioosi meenutavad sümptomid 
ja need ei ole gripiviirusest, võid südamerahustuseks apteegis 
borrelioositesti teha. 

3. Sügisel borrelioosi ei saa, sest puugid on ohtlikud 
ainult mais-juunis! 

Puugioht püsib kuni külmade saabumiseni. Sama kaua püsib 
ka risk saada puukborrelioos. Puugid on aktiivsed, siis kui õhu-
temperatuur on üle +5 kraadi. 

4. Miks ma pean end borrelioosi suhtes testima, kui ma 
olen puugisüsti saanud? 

Sa võid olla vaktsineeritud puukentsefaliidi vastu (üks teine 
haigus, mida puugid kannavad), kuid borrelioosi vastu ei ole 

võimalik vaktsineerida. Entsefaliidivastane süst ei anna kaitset 
borrelioosi vastu.

5. Mul oli äsja puuk, kuid ei ole mingeid sümptomeid 
(klassikalist punast sõõri hammustuse ümber vms)? Miks 
puugitesti teha? 

Umbes 50% juhtumitest ei avaldu klassikalisi esmasümp-
tomeid (punane sõõr, gripilaadsed tunnused jm). Seetõttu võib 
nakkus organismis üsna kaugele pääseda ja palju pahandust 
teha (närvisüsteemi- või liigesekahjustused, mäluprobleemid jm). 
Internetilehekülje arst.ee andmetel võib borrelioos ehk Lyme’i 
tõbi avalduda isegi aasta pärast puugihammustust. Seega kui 
oled avastanud oma nahalt puugi, tee ikka umbes kolme nädala  
möödumisel puugitest.

6. Ma elan linnas, siin puuke ei ole.
Puugi võid saada linnas elades koduaiast, pargist, tervisejook-

su tehes või naabri koeralt. Puuk ei ela ainult metsas, võsaveerel 
või heinamaal. Puuki on saadud ka rannaliival pikutades ja sealt, 
kus liiguvad hiired, siilid, rebased jne.

7. Ma kasutan alati putukatõrjevahendeid. Kuidas ma 
puugi sain? 

Putukatõrjevahendid annavad kaitse vaid kaheks tunniks ja 
puugi võib ikkagi saada.

8. Borrelioositesti saab teha ainult arsti juures.
Kuna puukborrelioos on levinud terves Euroopas, siis on 

teadlased välja töötanud lihtsa ja mugava borrelioositesti, mida 
saab teha ka apteegis.

9. Kas arstid ikka usuvad apteegis tehtavatesse borre-
lioositestidesse? 

Apteegis tehtav borrelioositest kasutab Borrelia burgdorferi 
bakteri vastaste IgM-antikehade detekteerimise meetodit. See 
test mõõdab ainult pärast nakatumist (2-3 nädalat) tekkinud nn 
värskeid antikehasid. Seega pole võimalik end  ülediagnoosida 
ja asjatult paanikat tekitada.

10. Kas borrelioosi läbipõdemine annab immuunsuse? 
Ei anna – borrelioosi võib korduvalt põdeda, kasvõi igal aastal. 

Seega testi end apteegis regulaarselt. 

Benu Apteek 

Linde on meie aias palju nähtud. Kuna teiselpool tänavat on 
park, siis kevadel varavalges laulavad linnud akna taga. Ühe 
seedermänni otsas on varesepesa juba mitu aastat. Need käivad 
peni sööki noolimas, peni aias on ka hakke ja varblasi. Kevadel 
olid aias murul askeldamas ka kuldnokad, pargis nägin siis ka 
kaelustuvipaari. Olen kas kaelus- või turteltuvide omapärast 
häälitsust juba aastaid kuulnud. Sirelihekis söövad ka putukaid 
mingid linnud, samuti süüakse ära kirsid.

Mitmel aastal on minu päevalilled juba enne seemnete 
valmimist tühjaks söödud. Talvel on rõdul linnukesed toidetud. 
Siin käib sini- ja rasvatihaseid, aga ka üks puukoristaja. All puu 
küljes söödapallil nägin rähni. Muidugi on linnukesi aias veelgi, 
aga ei tunne ju neid. Sel kevadel tegi oma pesa mu kuusevormi 
võsasse väike hall linnuke.

Ühel päeval alles hiljuti tekkis meie õuele verine siili ninake, 
ju linnud tõid selle siia. Juba aastaid elutseb kuskil naaberkrundil 
mahajäetud hoonete juures siilipere. Koer haugub sageli ja ühel 
päeval nägin siili ka õues. Poest tulles oli peni aias hullumas, 
lärmas ja kraapis, sest aiavõrgu taga oli siilike. Püüdsin teda 
kepiga ära ajada, aga ta keeras end tõeliseks okaskeraks ja ei 

ood räpinale

Minno teretäs kodopaik Räpinä
ja ülane kraavipervel,
sõsar vahtsõst vooderdedun
majan kollatsõn
ja kogudus vabaduse üts.

Aian nuur püdseleht
ja sõstra häitsese,
kikkapüks, lõhnav kannikene,
siniliilia. 
Üleväl tsirgukõnõ laul mullõ nii:
“Siit-siit-siit
siin, just siin om
õigõ pesäpaik!”

Vaike Kasekamp
2.mail 2015

ood räpinale
(võib laulda polkataktis)

On armas paik siin Eestimaal
see on mu väike Räpina.
Ükskõik kui kaugel viibid sa
Sul meeles ikka mõlgub ta.

Siit läbi voolab Võhandu,
ta alguse saab allikas,
mis pühapaika meenutab,
sealt Lämmijärve kihutab.

On kaunid sinu tänavad,
neid kaunistavad põlispuud.
Küll kastanid, küll pihlakad,
neist kaunimad veel pärnapuud.

Kui kevadõigest pungil linn,
tea Räpina – ma olen siin.
Ei sinust lahku iial ma,
tahan raugana siin elada.

On puhkepaiku igal pool,
Kus puhata saab vana-noor.
Kuid kauneim paik on Peipsi rand,
seal väike sadam ootab sind.

Seal lõbusalt sa polkat löö,
kui lõppenud on päevatöö.
Seal on ka kaunis liivarand,
kus oled suvel päevitand.

Seal polkataktis keeruta
ja jalga kergelt põruta.
Oh tantsulust, oh tantsulust,
kui pole veel sa vana just. 

Mõtte seadnud riimi Sinaida Türkson, 
august 2017

Peeter Teelaht annetas muuseumile oma isa, 
teeneka kodu-uurija Tarmo Teelahe, arhiivi. 
Selles on palju põnevat ja väga väärtuslikku materjali. 
Ühelt koltunud paberilehelt leidsime Paul Haavaoksa 
käsikirjalise luuletuse, pühendusega Eduard Kattaile.  

********************************

lugupeetavale ed. kattaile  
siiraimate soovidega

Rohtmaa...
 Pedak, Kattai, Kased,
Piibeleht ja kullerkupp
Tamme varjus leidnud aset
kobra, parv ja palgijupp.

Roosavalge koolitare – 
aknad mitmevärvilised.
Kõrtsi vastas vana vare,
keset aeda ... kärbised.

Väiksed kaared, kõrged kaared,
sillad, jõed ja ojadki.
Kodussaared, rohusaared,
kilgid, tuvipojadki.

Sepad, rätsepad ja kütid,
rüütel, kasak, kirotar.
Anomad ja toobred-pütid,
haige maks ja maokatarr.

Merisalud, luigelahed,
peralaan ja muidu laan – 
kõigil oma seisusvahed,
igaühel oma plaan.

Madal lagi, lukud-trellid,
Mägi... ilma harjata.
Vandersellid, pärissellid...
Sarja, kui on sarjata!

23. IV 1967
P. H.

teinud lärmist väljagi. Nüüd on peni poolt vaikus majas, ju see 
siilike leidis oma lõpu. Üks tuttav ütles, et mis loom see küll võis 
olla, kes siile sööb – need on ju nii okkalised. Ise arvame, et ehk 
oli see rebane – ka neid on siin varem nähtud.

Mõni aasta tagasi leidis naabri koer oma otsa, kui läksid meie 
omaga siili pärast purelema. Vist rebane näris ka meie terrassil 
ära kalossi ääred ja vedas ühe jalanõu üle tee parki.

Varem oli meile mõistatus, kuhu kadusid kuuri alla jäetud 
suitsukalad, kuni saime jälile tuhkrupaarile, kes elas laka peal. 
Puuriga püüti kinni alul kaks vanalooma, siis ka neli poega.

Aastaid tagasi sai meie vana penike halvatuse, kutsusime 
kohale loomaarsti, et ta teeks mürgisüsti ja lõpetaks looma pii-
nad. Palusin poega, et ta mataks loomakese ära, kuid ta jättis 
selle minu teha ja see oli väga raske töö, sest ma ei suuda isegi 
kärbsele liiga teha. Olen nii suur loomasõber ja praeguseni on 
see toiming mu veel meeles.

 Maie Vaino

linnu- ja loomalood
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räpina rahvalehe MÜÜgikohad
Räpina Rahvalehte saab osta järgmistest  

 kohtadest:
• Räpina Konsum
• Kauplus Leevaku
• Kauplus Võõpsu
• Räpina postkontor
• Põlvamaa Turismiinfokeskus

Varsti-varsti alustab sinu laps esimest korda kooliteed, käies 
seda veel palju-palju aastaid. Ometi on see kõige esimene ikka 
kõige erilisem – kõik on uus septembrikuus. Paraku ei ole kõik 
uus ainult päikseline, sekka satub ikka ärevust ja äikest ka. Mida 
teha, et päikest oleks rohkem kui äikest? Järgnevast artiklist 
leiad mõned soovitused, et peagi saabuvasse elumuutusesse 
kergemini sisse elada.

Kooliminekuni keerleb lapse elu peamiselt mängimise ümber. 
Tal ei ole olnud vajadust ise jälgida, kuhu ja mis ajaks jõudma 
peab, mis asjad kaasas või seljas peavad olema, kust ja millal 
süüa saab jne. Algav koolilapse elu toob kaasa palju uut igapäe-
vases elukorralduses, peamiselt just vastutuse, ise hakkama 
saamise ja eneseteeninduse osas. Lisaks kaasneb koolieluga 
ka palju uusi inimsuhteid.

Jälgi, treeni, märgista – ikka koos lapsega
Kas ja kui stressirohkeks kujuneb koolitee algus, sõltub 

paljudest teguritest. Näiteks sellest, kui palju on laps juba varem 
iseseisvalt tegutsenud – on ta ehk käinud ringides-trennides, 
kuhu tuli ise kohale minna, minekul-tulekul oma kotti pakkida 
ja ise riietuda. Sellise kogemuse puudumisel kujuneb muutus 
suuremaks, kuna tuleb hakata ise enda asjade eest hoolitsema, 
et õiged õueriided koolipäeva lõpus selga saavad või koolikott 
koduteel poodi ei ununeks. Lapsele võiks selgitada, et müts ja 
sall asugu jopekäises, jope ise aga nagis, mitte põrandal või 
pingil. Ka jalanõusid ja kehalise kasvatuse riideid tuleb koolis ise 
vahetada, vajadusel ka paelu siduda või nööpe avada-sulgeda. 
Kui lapsel on esialgu raskusi paelte või nööpidega, siis tasuks 
varuda krõpsudega spordijalanõud ja talvesaapad ning jälgida, et 
sporditunni päeval ei kannaks laps rohkete nööpidega riideid, mille 
avamiseks või sulgemiseks kuluva aja tõttu laps üksi riietusruumi 
pusima või isegi nutma jääb ja tundi hilineb. Õpetajad üldjuhul 
lapsi igapäevaselt koolis ei riieta, kuigi erandkorras ikka abistavad. 
Seetõttu ei pruugi õpetaja esimesel hetkel märgatagi, et kellegi 
rivist puudumist. Kodus tasub nii paelte sidumist kui ka nööpide 
sulgemist järjepidevalt treenida. Riided ja koolitarbed iga üksiku 
pliiatsi ja kustutuskummini välja tasub lapse nimega märgistada, 
sest ära hakkavad asjad kaduma niikuinii. Oma märgi või nimega 
asja leiab laps või ka vanem taas üles. Nimetuna kadunud asjade 
asemele tuleb lõputult uusi soetada – pliiats on ära veerenud, 
dressipluus ei tea kuhu ununenud.   

Kui kaugel asub tulevane kool kodust?
Kui koolimaja asub kodu lähedal või on laps sama teed mööda 

juba aastaid näiteks lasteaeda jalutanud, ei tekita koolitee lisast-
ressi. Kui ema-isa hakkavad last autoga kooli ette ja sealt koju 
sõidutama, ei saa see tee ka vähemalt lapse jaoks stressirohke 
olema. Küll aga tasub lapsevanemal juba ette arvestada kooli 
ümbruses valitsevate varahommikuste ummikutega, mis kaovad 
umbes samal hetkel, kui algavad koolitunnid. Seega peaks autoga 
minejad vähemalt esialgu kindlasti lisaaega ja närve varuma, sest 
esimestel nädalatel ei taha ükski värske koolijüts tundi hilineda. 
See võib lapse kas esimeseks tunniks või lausa terveks päevaks 
rööpast välja lüüa, mille tõttu kannatab õppetööle keskendumine. 
Kui aga laps hakkab koolis käima mõne kilomeetri kaugusel jalgsi 
või veelgi kaugemal asuvas koolis ühistranspordiga ja ta pole 
sama teed varem üksi käinud, tuleks koolitee juba augustis nii 
mõnelgi korral ühiselt läbi käia. Nii on lapsel oleks sügisele julgem 
vastu astuda. Muidugi saate veel ka septembris koos kooliteed 
läbida, enne kui laps päris iseseisvalt hakkab kooli minema, aga 
suvel ilma tagant kiirustava kellajata on see samuti kasulik. Saate 
koos näha ja arutada kui kaua kooliminek lapsel tegelikult aega 
võtab – nii oskab ta kooli alguses juba aega täpsemalt arvestada. 

Kuidas mõnede stressitekitajatega juba enne kooli algust 
toime tulla?

Kui laps läheb kooli koos lasteaiarühmast pärinevate sõprade-
ga, ei tunne ta end koolis üksi ja võõrana. Kui ta aga läheb täiesti 
võõraste sekka, võib see tema jaoks rohkem või vähem hirmutav 
olla. Muidugi sõltub palju lapsest – mõni leiab uusi sõpru igalt 
poolt ja uude seltskonda sattudes kohe, teine ei saa võõrastega 

tükk aega jutule. Sõbrunemisele püüab õpetaja omalt poolt kind-
lasti igati kaasa aidata, aga vähemseltsivale lapsele võib uude 
keskkonda minek siiski hirmu tekitada. Mõni laps pelgab võõraid 
eakaaslasi, teine võõraid täiskasvanuid, kolmas aga võõrast 
suurt koolimaja. Kui lapsel on hirm õpetaja või koolimaja ees, siis 
minge kindlasti juba augustis maja ja klassijuhatajaga tutvuma. 
Leppige mineku aeg õpetajaga enne kokku ning kindlasti ei ole 
tal midagi selle vastu, et klassis teie ja teie lapsega veidi vestelda 
ning hirme hajutada, samuti saate koos vaadata koolimaja. Üks 
või kaks sellist kohtumist teevad lapsest ja õpetajast juba tuttavad 
inimesed ja nii ei pea laps pelgama võõrast õpetajat, sest ta ei 
olegi enam võõras. Koolimajas saate koos lapsega vaadata, kus 
asub garderoob, kus klassiruum, kus spordisaal ja kus tualetid. 
Seda kõike tutvustatakse lastele esimesel päeval koolis nagunii, 
aga mõnel lapsel aitab varasem ja koos vanemaga tutvumine 
stressitaset kõvasti alandada. Ja ehk ka emal – paljud emad 
pelgavad, kas ikka õpetaja on tore, kas koolimaja on kena, kas 
sai õige koolivalik tehtud… Lapsevanemate kõhklused ja pinged 
aga kanduvad lastele edasi, seepärast oleks hea, kui ka ema oma 
pingeid õpetajaga tutvumisel vähendada saaks. Rääkige, mis 
teile muret valmistab või mis eripärad on teie lapsel, et õpetaja 
selle infoga koolis arvestada saaks. Kuna õpetajad ei ole kahjuks 
mõtete lugejad, aitab rääkimine kindlasti kõiki osalisi. Kui mured 
peaksid ilmnema õppeaasta jooksul, siis võtke ka kindlasti õpe-
tajaga ühendust, et rääkida ja ühiselt probleemidele lahendusi 
otsida. Tehke koostööd!

Sõbrad, „sõbrad“ ja usalduslike suhete tähtsus
Sügisel saabub teie lapse ellu ka palju uusi inimsuhteid. 

Sõbrad ja mitte niiväga head sõbrad, eilsed sõbrad, kes täna 
enam ei taha sõbrad olla, haiget tegev klassikaaslane, kiuslik 
vanema klassi õpilane. Omavaheliste suhete teema võib värskele 
kooliminejale võrduda maailma lõpuga ja segada õppetööle kes-
kendumist. Seega peab harjuma erinevate lastega enda ümber 
ja õppima igasugustes suhetes toime tulema. Vanemana püüdke 
hoida lapsega usalduslikku suhet, et ta teiega oma rõõmudest 
ja muredest, sõpradest ja vaenlastest räägiks. Tundke lapse 
tegemiste vastu siirast huvi, küsides temalt koolipäeva lõpus 
konkreetseid küsimusi, mitte lihtsalt, et kuidas täna koolis läks. 
Pärige, mida laps vahetundides tegi, kellega mängis, mida uut 
täna koolis õppis, milline tund eriti meeldis ja miks, mida koolis 
sõi, kuidas bussile ja koju jõudis. Uskuge, saate hulga rohkem 
teada, kui vaid vastusest „Koolis läks hästi!“.

Koolis saavad lapsed „suureks“
Hirm uue ees võib olla üsna suur, kuid selle vähendamine 

ei pruugi keeruline olla. Võtke lapse jaoks aega, olge olemas, 
küsige, rääkige ja kuulake. Nii saate teada, mis last kohutab või 
mis teeb eriti rõõmu ja ajab elevile. Rõõmustage koos lapsega või 
aidake otsida lahendusi, kui näete muresid. Uue elukorraldusega 
harjuvad lapsed ja vanemad ära üldiselt ühe kuni kahe kuuga, 
aeglasemad kohanejad on ära kohanenud kindlasti vähemalt 
jõuluvaheajaks. Nautige kooliaega koos lapsega ja püüdke mitte 
kanda oma kooliaja negatiivseid mälestusi oma lastele üle, ärge 
eeldage, et ka tal tekivad samad probleemid. Kool, õppekava, 
-vahendid ja -meetodid on aastatega päris palju muutunud.       

Koolis on tore, seal ainult ei õpita (kuigi ka õppimine on tore), 
vaid ka mängitakse, saadakse uusi sõpru, tehakse nalja, käiakse 
üheskoos põnevates paikades. Laps saab õige pea aru, et selline 
varasemast oluliselt iseseisvam elu on tegelikult päris vahva – 
saab ennast juba täitsa suure ja tähtsana tunda. Ja laste jaoks 
ilmselt kõige oodatum muutus – koolis ei pea päeval magama 
nagu lasteaias!

Ilusat ja pikka kooliteed nii uutele koolilastele kui nende 
vanematele!

Kairi Koolme, klassiõpetaja
Allikas: MTÜ Lastekaitse Liit, ajakiri Märka Last!

nÕuandeid  
esiMesse klassi Mineva lapse vaneMale

kooliks valmis –  
kooliõe pilgu läbi

Kooliminek on lapse jaoks suur elumuutus, kus mängulusti 
täis laps muutub iseseisvamaks ja keskendub õppetööle. Sama-
moodi on olukord uus ka vanema jaoks. Koolis tegutseb lisaks 
õpetajatele tugispetsialistide hulgas ka kooliõde. Selles artiklis 
tutvustan koolitervishoiuteenust ja selgitan, mida teeb kooliõde. 
Jagaksin ka mõned nõuanded lastevanematele, et õppimine 
sujuks ja laps end koolis hästi tunneks. 

Juba 1946. a defineeris Maalilma Terviseorganisatsioon ter-
vist, kui täielikku füüsilise, vaimse ja sotsiaalse heaolu seisundit, 
mitte ainult haiguse või nõtruse puudumist. Kõigist kolmest eeltoo-
dud terviseaspektist lähtub ka kooliõde oma töös õpilase tervist 
hindamisel. Kooliõe tööaeg sõltub õpilaste arvust. Täistööajaga 
töötab õde vähemalt 600 õpilasega koolis.

Miks on vaja esitada koolile tervisetõend? 
Esimesse klassi astudes või kooli vahetades tuleb muu-

de kooli toodavate dokumentide seas esitada perearsti poolt 
väljastatav tervisetõend ja tõend teostatud immuniseerimiste 
(vaktsineerimiste) kohta. Teave lapse tervisliku seisukorra kohta 
annab kindluse nii lapsele endale kui ka kooli töötajatele, kes 
häda korral saavad selle alusel õigesti tegutseda.

Reeglina jätkab immuniseerimist koolis riikliku immuniseeri-
miskava kohaselt kooliõde, kes vaatab iga lapse kohta edastatud 
andmetest varasemaid immuniseerimisi. Lisaks esitab kooliõde 
Terviseametile igal aastal aruande, mis kajastab kõigi selle kooli 
laste elu jooksul saadud immuniseerimisi. 

Mida uurib kooliõde?
Suure osa kooliõe tööst moodustavad korralised tervisekont-

rollid. Praegu kehtiva korra kohaselt teostab õde tervisekontrolli 
1.; 3.; 7.; ja 11. klassis. Kui kontrolli käigus ilmnevad jälgimist va-
javad terviseteemad, kutsub kooliõde sellise õpilase järelkontrolli 
kas samal või järgmisel aastal. 

Tervisekontrolli käigus õde mõõdab, kaalub, hindab rühti, 
uurib silmanägemist nägemistabeliga, mõõdab vererõhku, kont-
rollib suuhügieeni ja hammaste tervist. Vesteldakse toitumisest 
ja päevareziimist. Kuna sotsiaalne heaolu on üks osa tervisest, 
räägime suhtetest koolis ja kodus. Lapse heaolu hindamine 
teda ümbritsevas keskkonnas on osa meie tööst tervisekontrolli 
käigus. Kokkuvõtte kontrollist saab lapsevanem kas paberil või 
Terviseinfo süsteemi sisse logides. Vajadusel helistab kooliõde 
ka lapsevanemale, et koos arutada edasisi samme lapse tervise 
heaks. Kooliõde kuulub kooli tugispetsialistide võrgustikku, mis 
koolisiseselt teeb tihedat koostööd klassijuhataja, koolipsüh-
holoogi, sotsiaal- ja eripedagoogi ning teiste kooli töötajatega. 
Väljaspoolt kooli on kooliõe partneriteks ka lastekaitsetöötajad 
ja politsei. 

Mõned nõuanded lastevanematele nii väikeste kui ka 
suuremate laste ja noorukite tervisest

Esimesse klassi mineva lapse jaoks on keskkonna muutus 
eriti suur. Kogu tema energia võib kuluda uute olude ja suhetega 
kohanemisele. Seega on väga oluline, et laps saaks piisavalt 
magada – puhanud laps haigestub harvemini. 

Hommikusöök on oluline! Kuigi nooremates klassides pa-
kutakse koolilõunat juba kella 10 paiku, peaks laps enne seda 
vähemalt kolm tundi tühja kõhu tingimustes olema tubli ja ergas. 

Laps peab tundma end turvaliselt! Lapsevanem on lapse 
turvalisuse allikas. Kui lapse suhted vanematega on keerulised 
või vanematel esineb sageli omavahelisi lahkhelisid, ei tule õp-
pimisest midagi välja. Laps ei suuda keskenduda, vaid tegeleb 
alateadlikult kodus toimuvaga. Lapse murest annavad märku 
sagedased kõhu- ja peavalud. Ära lükka last kui simulanti eemale, 
vaid uuri, kas tal on peale kõhuvalu veel mõni mure!

Inga Raudsepp
Allikas: MTÜ Lastekaitse Liit, ajakiri Märka last!

Alates 5. septembrist 2017 kuni 31. maini 2018 saavad 
Räpina valla elanikud taas sõita Värska veekeskusesse ujuma. 
Ujumisbuss on käigus traditsiooniliselt teisipäeviti ja neljapäeviti. 
Teisipäevadel väljub buss Ruusalt kell 8.15 ja Räpinast kell 8.30, 
peatudes ka vahepealsetes peatustes, ning jõuab Värska vee-
keskusesse kell 9.00. Neljapäeviti väljub ujumisbuss Ruusalt kell 
13.05, Räpinast kell 13.20, peatub ka vahepealsetes peatustes 
ning jõuab Värska veekeskusesse kell 13.50. Ujumisbuss ei 
ole käigus riigipühadel. Sõidugraafikutel saab silma peal hoida 
veebiaadressil peatus.ee.

Veekeskusesse saab sõidukaardi omanik sõita tasuta, kuid 
veekeskuse pilet tuleb endal soetada.

Sõidukaart ka ujumisbussi kasutajatele
Sõidukaardi saavad ujumisbussi kasutamiseks endale taot-

leda liini uued kasutajad. Nendel, kel juba on sõidukaart, hakkab 
see alates 5. septembrist toimima automaatselt. Sõidukaarti ei 
väljastata inimestele, kes ei ole rahvastikuregistri-järgselt Räpina 
valla elanikud.

Sõidukaardi taotlemiseks tuleb esitada Räpina valla hari-

dus- ja kultuurispetsialistile järgmised andmed: nimi; isikukood; 
peatus(ed), kust astutakse sõidukisse ning peatus(ed), kus lah-
kutakse sõidukist. Esmane sõidukaart on ujumisbussi kasutajale 
tasuta. Juhul, kui AS-i GoBus sõidukaart on juba olemas, kuid 
soovitakse sinna lisada ka ujumisbussi marsruut, tuleb ülalmaini-
tud andmetele lisada ka märge, et kaart on juba olemas.

Elektroonset sõidukaarti saab kasutada ka teistel AS-i GoBus 
liinidel, kui kasutaja laeb sellele piletiraha. Kõnealuseid toiminguid 
on võimalik teostada aadressil pilet.ee.

Sõidukaardi taotlemiseks võib võtta ühendust nii telefoni kui 
e-posti teel: 799 9511; 514 2596, anu@rapina.ee. Sõidukaardi 
saab kätte Räpina haldushoone II korrusel, ruumist 215.

Segaduste vältimiseks palume kõigil, kel veel sõidukaarti 
pole, kuid soovivad ujumisbussi kasutada, edastada oma vastav 
sooviavaldus enne 1. septembrit ülalnimetatud kontaktidel. Sõidu-
kaarte saab läbi hooaja taotleda ka jooksvalt, kuid ilma kaardita 
liini kasutada ei saa.

Anu-Cristine Tokko,
Räpina valla haridus- ja kultuurispetsialist

ujumisbuss alustab taas!
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Õnnitlused õpetajatele  
elli käbinale ja alari kalvikule!

Elli Käbin ja Alari Kalvik EMTA lõpuaktusel.

Tunneme headmeelt, et kaks Räpina Muusikakooli õpetajat, 
Elli Käbin ja Alari Kalvik on omandanud Eesti Muusika- ja 
Teatriakadeemias käesoleva suve hakul instrumentaalpedagoo-
gika erialal bakalaurusehariduse! Õpetaja Elli instrumendiks on 
trompet, õpetaja Alaril viiulil. Mõlemad õpetajad jätkavad õpinguid 
EMTA magistriõppes.

Soovime oma tublidele õpetajatele Ellile ning Alarile palju 
õnne ja sihikindlust edasiste teadmiste omandamisel!

Marika Klimberg-Hyötyläinen,
Räpina Muusikakooli direktor

Möödunud aasta juulis toimus esimene minifestival „Jazz 
Unustatud Mõisas 2016”. Festivalist võtsid osa Lõuna-Eesti 
Noorte bigbänd ja Sigulda bigbänd Läti Vabariigist.

2017. aasta festivali fookuses oli saksofon. Pidustuse raames 
astusid Räpina publiku ette Tartu Saksikoor Toomas Petersoni 
juhendamisel ja Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia sakso-
fonikvartett Anton Kogani juhendamisel.

Tartu Saksikoor esines Sillapää lossi saalis laupäeval, 8. 
juulil. Koosseis sündis maestro Lembit Saarsalu initsiatiivil 2003. 
aasta jaanuaris. Kooris üritatakse saksofonimänguvaimustust 
süvendada eriti just noortel mängijatel. Tartu Saksikoori reper-
tuaar koosneb erinevatest stiilidest, pole piirdutud vaid kergema 
muusikaga.

Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia saksofonikvartett on 
asutatud 2016. aasta kevadel. Koosseissu kuuluvad ülikooli tu-
dengid ja vilistlased: Lirike Langeler, Ave Saarva, Roland Mällo ja 
Anton Kogan. Ansambli repertuaar hõlmab erinevaid stiile. Lisaks 
jazz’ile mängitakse klassikalise ja pärimusmuusika seadeid. TÜ 
VKA saksofonikvartett esines Sillapää lossis pühapäeval, 9. juulil.

Mõlema kontserdi puhul võib väita, et Räpina valla kultuuri-
tarbijad on riigi keskmisest mõnevõrra aktiivsemad – külastajaid 
oli kokku üle kuuekümne. Festivali teise päeva kontserti oli kuu-
lama tulnud ka Antsla muusikakooli direktor Jaan Tamm perega. 
Tema sõnul oli see suurepärane kontsert, repertuaar nõudlik ja 
huvitav. Sümpaatne oli kvarteti soundiline kooskõla. Eriti kiitis 
ta madalamate pillide “tempopumbalikkust” – põhi oli kindel ja 
vankumatu. Tema lapsed olid meelitatud vabast publikuga suht-
lemisest. Jaanile tundus, et saanuks veidi rohkem ära kasutada 
saali kõlaomaduste omapära – pianod oleks saanud olla veel 
pianomad ja  teemade kõlakontrastsus rohkem välja tulnud. 
Nii heatasemelist saksofonimuusikat kohtab kontserdil harva ja 
õnnetud on need, kes sellest osa ei saanud!

Räpina puhkpilliorkestri president Märt Reinvee ütles, et kont-
sert oli hea ja lisatoolid oleksid ära kulunud ka muul aastaajal kui 
2017. aasta “suvi”. Kontsert tekitas pillimängijal isu musitseerida 
ja lihtsurelikul pani jala tatsuma.

Kahjuks ei saanud ei Jaan ega Märt nautida Tartu Saksi-
koori kontserti, kuna samal ajal pidid nad esinema Lõuna-Eesti 

räpina mõisas kõlas jazz-muusika

Viljandi kultuuriakadeemia saksofonikvartett.jpg “Viljandi 
kultuuriakadeemia saksofonikvartett.              Foto erakogust
Noorte bigbändi koosseisus selle asutajaliikme Andres Paasiku 
juubelipeol Tartus. Juubilari näol on tegemist ühe Räpina puhk-
pillielu edasiviijaga, kes on viieteistkümne aasta vältel õpetanud 
puupuhkpille Räpina Muusikakoolis ning oli 2003. aastal Räpina 
Bigbandi kaasasutajaks.

Olen veendunud, et selliste sündmuste toimumine on oluline 
meie ühiskonna kultuuri ja hariduse arengu kontekstis. Ühelt 
poolt, tõuseb kogukonna kultuuritarbimise tase, teisalt – eri 
kohtadest tulnud muusikud tutvuvad Räpinaga kui Eesti ühe 
kaunima kohaga.

Täname toetajaid: SA Räpina Kultuurkapital, Räpina Koduloo- 
ja Aiandusmuuseum, Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia 
ning Räpina puhkpilliorkester.

Anton Kogan,
Tõrva Muusikakooli õpetaja ja  

Liivimaa Noorte Sümfooniaorkestri dirigent 

põlvamaa suvemängude neljapäevak 
räpinas: kettagolf ja petank

Põlvamaa suvemängud 2017 tugitoolivaba neljapäeva,  
3. augusti õhtupoolik Räpinas kulges tegusalt.

Kohalike hulgas tuntud virgestusalal asus 29 kettagolfi 
mängijat (17 meest, 9 naist ja 3 noormeest) vastvalminud raja 
võistluskõlblikkust kinnitama. 9-korvise raja raskusaste on 27 
par, ehk lihtharrastaja keelde tõlgituna on „tavaline iga korv võtta 
kolme viskega”. Ühe viskega „korv võtta” sellel korral veel kellelgi 
ei õnnestunud. Küll tehti seda mitmete-mitmete osalejate poolt 
kahe viskega, veel rohkemate osalejate poolt „tavalise visete 
arvuga”. Mängiti kaks ringi.

Individuaalselt saavutas meeste arvestuses parima tulemu-
se Räpina Spordiklubi esindaja Arno Sotter, kelle tulemuseks -9. 
Järgnesid Mait Maiste spordiklubist KÄNGURU (-8) ning Kaimar 
Kütt (-3, Räpina SK). Õrnema poole esindajatest kasutasid 
kodukoha küngaste vahel liikuvate õhuvoolude teadmist ära rä-
pinlannad Maarja Sotter (15), Moonika Tohvri (15) ning Katre 
Kliiman (21). Noormeestest võidutes kolmas Sotterite pere 
liige, Hanno Sotter (-3), kes edestas Laheda Spordiklubi esin-
dajaid Darius Kostõgovit (23) ja Marten Kaharit (32). 

Discgolfi võistkondliku paremusjärjestuse selgitamiseks liideti 
esinduse, olenemata vanuseklassist, kolme osaleja tulemused. 
Võistkonnad reastusid: 1. Räpina Spordiklubi (-15), 2. Laheda 
Spordiklubi (17), 3. Põlva JK Lootos (56).

Petangimängus lõi kaasa neli 3-liikmelist esindust. Põlvas 
toimuvalt noorte jalgpalliturniiri LOOTOSSPRING 2017  esimese 
võistluspäeva järgselt kohale kihutanud jalgpalliklubi esindus 
Riina Rinne, Kaupo Kukli ja Kristjan Mäeots tempot maha ei 
võtnud. Petankikuulidega mängides võideti kolm mängu ja kindel 
esikoht. Teiseks mängis end MTÜ Sõprus trio Karin Birnbaum, 
Taavi Nagel, Algis Asadov, kolmandaks Laheda Spordiklubi 
esindus Marianne Veberson, Anastassia Muromskaja, Rando 
Veberson. Ka petank on perespordiala! Seda kinnitasid Räpinat 
esindavad Sigrid ja Mati Kure, kes koos võistkonna kolmanda 
liikme, Jaan Junsoniga, mängisid petanki esmakordselt. Ja Rä-
pina virgestusalale mahub 3-4 petankiväljakut ära küll! Natuke 
tasandamist, ehk statsionaarsed joonedki maha ja mänguks! 

Ingrid Muuga,
Põlva Maakonna Spordiliidu peasekretär

Suvemängude toimumine Põlvamaal on aastatepikkune 
traditsioon. Aastate lõikes oleme pilti elavdanud erinevate 
alade „uues kuues” korraldamisega. 

Suvemängud 2017 neljapäevakute (enamus alasid toimuvad 
neljapäeval) avalöök anti 28. juuli õhtupoolikul Räpinas. Koos III 
Räpina RAUDMEHE võistlusega selgitati südikamad ka võist-
kondlikus triatlonis.

Võistlusõhtul lõi kaasa 13 individuaalvõistlejat ning kuus 
3-liikmelist võistkonda. Kindlasti andis osalejate pingutuste 
õnnestumisele kaasa soe suveilm ning arvukas kaasaelajate 
toetav õhkkond.

300m ujumist Räpina paisjärvel, 10km jalgrattasõitu Räpina 
linna ja valla teedel ning 3km jooksu pargis – selline distants tuli 
läbida igal individuaalvõistlejal või oli võistkondlikus triatlonis 
osaleja etapi pikkus.

III Räpina RAUDMEES individuaalne paremusjärjestus:
Neiud: 1. Sirli Siret Sepping (Räpina SK)
Naised: 1. Kadi Torila (Räpina SK), 2.Krete Junson (Räpina)
Noormehed: 1. Matis Erikson (Räpina SK), 2. Jaan Junson 

(Räpina)
Mehed: 1. Reio Härm (Räpina), 2. Rauno Härm (Räpina 

SK), 3. Egert Aalde (Serviti), 4. Valdur Truija (Räpina), 5. Steven 
Saal (Räpina)

Mehed40+: 1. Vahur Loosaar (Räpina), 2. Villu Zirnask (Rä-
pina), 3. Hugo Kalbus (Räpina).

Võrreldes individuaalarvestusega oli võistkondlikus triatlonis 
osalejate geograafiline seltskond kirjum. Kiireim trio SVEN ja 
TEISED (Ott-Erik Kalmus, Mihkel Kalja, Sven Petratškov) edes-
tas teisena lõpetanud MEEKSI TRIOT (Vladimir Rõzov, Rainer 
Pungar, Joosep Tohvri) 17,1 sekundiga. Kolmandana lõpetas 
RÄPINA SPORDIKLUBI trio koosseisus Vahur Loosaar, Kaspar 

Saarnits, Kalev Kajaste. Järgnesid AALDED (Mihkel Peterson, 
Erlend Aalde, Eleriin Aalde), MTÜ SÕPRUS (Kait Raudsepp, 
Jaanus Sibul, Aigar Saarnits) ning Põlva JK LOOTOS (Maiken 
Keldu, Kaido Kukli, Riina Rinne).

Põlvamaa SUVEMÄNGUD 2017 on võimalus kõigile Põl-
vamaa omavalitsuste külakogukondadele, spordiklubidele, 
asutustele/ettevõtetele näidata oma ühtsustunnet, tuua rahvas 
spordiradadele-saalidesse, elavdada spordielu kohtadel ning 
lisada indu ja tegutsemislusti nii harrastajatele, kui eestvedajatele. 
Ja tore, kui meie lähinaabridki leiavad tahet kaasa lüüa, pakkudes 
võistluspinget ja elevust nii kaasalööjatele kui pealtvaatajatele.

Ingrid Muuga
Põlva Maakonna Spordiliidu peasekretär

põlvamaa suvemängude avalöök –  
iii räpina raudmehe triatlon

Triatloni ühisstart.                                 Foto: Andrus Karpson

Mänguhoos.                                                  Foto: Taavi Nagel
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siis kui oli  eesti nsvpeipsiäärsetel talupoegadel ning 
vaesemal rahval oli põhitoiduks 

soolasärg
I

Meenub, kui Räpina kokkuostust viisime Tallinna sealihakeresid. 
Veoauto oli tellitud Tallinna ETKVL-i autobaasist koos juhiga. Autojuhil 
oli imelik hüüdnimi LUMUMBA, ta oli tugev paks mees suure kõhuga, 
raske oli tal mahtuda autorooli, kõht vastu rooliratast. Ütles, et igav 
ja uni tükib peale, kui kokkuostja kõrval istub ja magama  jääb, ajab 
ka  juhile une peale. Ütles mulle, et sina peaksid kõrvale tulema, sinu 
juttu ja laulu jätkuks kuni Tallinnani. 

Teine laadija oli oma tänava poiss, Vosmi Ilver. Ilm oli väga kuum, 
ligi 30 kraadi. Juba seakerede laadimisel lendas suuri porikärbseid liha 
peale, neil oli seal hea muneda ja vaikselt ennast Tallinnani sõidutada. 
Ega kokkuostja süüdi ei olnud, et Tallinnast ei antud külmutusautot. 
Oli teada, et liha ei ole lahtise autoga hea vedada, kärbeste vastu 
aitas ainult koormakate. Istusime Ilveriga autokastis vastu tagaluuki 
presendi all, vahepeal peab pea värske õhu kätte pistma, et mitte 
üle kuumeneda. 

Sõit kestis ju viis tundi. Seakered pidime viima Nõmme turule, 
koormaga kohal, eemaldasime koormakatte, ja mis me näeme, val-
geid sebivaid usse pealmised seakered täis. Ei tea, missugust tükki 
viia turu laboratooriumisse… Ütlesin Ilverile: “Võtame pealmised tükid, 
ega me süüdi pole ju.” Ussid hakkasid viimise käigus värske õhu käes 
veel rohkem siblima, panime seakere turu laboratooriumi alumiiniu-
miga kaetud lauale, nägime laborant võtab suure terava noa ja ei 
tee teist nägugi, ning lõikab proovitüki just selle lähedalt, kus valgeid 
usse kõige rohkem koos oli. Vaatasime Ilveriga teineteisele otsa ja 
olime nii hirmunud, sest arvasime, et kästakse need lihakered uuesti 
auto peale viia. Kuid ei, kõik läks linlastele toiduks! Enne lihakered 
laboratooriumi, templid lihakeredele peale ja siis külmhoonesse.  Eks 
need ussid külmusid silmapilkselt ära, kui nad külmhoonesse said.

II
Järgmine kord viisime sama juhi ja sama autoga Tallinnasse kar-

tuleid. Kartuleid oli valmis vastu võtma ENSV kalalaevanduse suurim 
baaslaev  Johannes Vares Barbarus. Et selle laeva juurde saada, tuli 
läbida piirivalve kontroll, dokumendid korras, saime edasi sõita. Asi 
oli selles, et see laev oli nii suur, et mahtus vaid sõjasadamasse. Sa-
damas esimene laev oli ENSV sõjalaevastiku lipulaev Komsomolets 
Estoni. Eesti suurim sõjalaev küll, kuid allus Balti sõjaväeringkonnale, 
mis oli asukohaga Riias. Oli igavene pirakas küll! Ega Johannes 
Vares Barbaruski väiksem olnud, mõlemad olid ju ENSV suurimad 
laevad, mis olid ühte sadamasse paigutatud. Sõjalaevast edasi oli 
kail suurtükk, millesse madrused hülsid sisse panid, see kolksatas 
mitmest torust läbi ja tegi suurt kolinat, ning kukkus betoonile maha, 
nad kordasid oma trikki kümneid kordi, pannes hülsid sisse ning jälle  

maast üles korjates. Olime oma veoauto tagurdanud laeva juurde, kui 
tuli üks meremehe mütsiga ametnik, astus jalgadega autokummile, 
heitis pilgu kartulitele ja ütles, käib küll. Viipas laeva kraanajuhile, 
see lasi tõstetrossid alla koos alusega ja läks laadimiseks. Ilveriga 
tõstsime kartulikotid, teine teisest otsast tõstealusele. Pool koormat 
tõstis  kraana ühekorraga üles ja ükskord veel tõsta, oligi auto tühi. 
Üles meil minna vaja ei olnud, seal olid laeval omad töölised, kes 
vabastasid tõstealused.

Kokkuostja ütles, et käis koos autojuhiga laevas söömas, seal 
öeldi, et need, kes on seotud töödega laeva juures,  saavad ilma 
rahata süüa. Läksime ka Ilveriga laevasööklasse sööma, olime viima-
sed sööjad. Söökla oli kusagil 40-50-le inimesele. Istusime oma borši 
kaussidega kohe akna alla, ilus vaade oli väiksematele laevadele ja 
linnale. Peale sööki läksime alla kaile ja nägime, et suure Johannes 
Varese Barbaruse taga on veel väike Johannes Vares Barbarus. 
Justkui suure poeg, kuid mitmeid kordi väiksem.

Olime juba laeva juurest lahkumas, kui meid peatas üks tähtis 
mees, see oli tunduvalt kõrgem ülemus, kui see, kes kartuleid vastu 
võttis, kärkis kõvasti ja ütles, kas need on mingid kartulid, mida te 
meile tõite. Mõelge, kas meie töötajad merel peavad seda trääni  
sööma, meie ei saanud arugi, et need kartulid nii väikesed olid, aga 
ta sai vist kusagilt suuremaid.

Pühaviha täis, kamandas kraana uuesti tööle ja ülevalt laaditi 
kartulid uuesti tõstealuse peale ja tõsteti auto peale. Üks tõste veel 
ja koorem jälle peal. Ega me linnast kartulitega ometi maale tagasi 
ei lähe ju! Kokkuostja tegi sadamas uurimistööd, kas keegi sooviks 
kartuleid. Sai teada, et üks mereväeosa tahab ka kartuleid. Aadress 
saadud, teadis autojuht Lumumba, Tallinna mees, kuhu sõita. Sõitsime 
kohale, ise kõhklesime, aga õnn oli seekord meie poolel. Tagurdasi-
me suurde hoonesse sisse, madrused tulid nagu varesekari koorma 
kallale, kümne minutiga oli koorem maha laaditud ja ka ära müüdud.

Kui veoauto oli tühi, tuli univermaagile kangaid võtta. Neid saime 
restoran Gloria vastas asuvast laost, Müürivahe tänavalt. Kui olime 
autoga kohale jõudnud, märkasime tänaval sõdurite sagimist. Ei 
läinud kaua aega, kui kohale sõitis must volga ja sealt väljus tähtis 
sõjaväeülem. Lumumba ütles: “No näete poisid! See on ju Eesti las-
kekorpuse ülem kindralleintant Lembit Pärn.” Pikk ja kõhetu mees,kes 
hiljem läks Moskva sõjateaduste instituuti õppejõuks. Asus ju nende 
staap restoran Gloriaga sama müüri sees. Hea meel, kindral nähtud, 
kanga koorem peal, alustasime tagasisõitu Räpinasse. 

Vaat sellised asjad juhtusid 1959. aastal, kui oli ENSV.

Kalju-Johannes Kullerkupp

Räpina halekuulsa kõrgema rahwakooli ja tema juhataja Sobolevi 
lugu on tuttaw. Ei pidanud seda kooli Räpinas kinni ei telegrammid, 
ei palwed, 120 last jäi ilma koolita.

Laste wanemad on selle järele 2 koosolekut pidanud, et teed 
leida, kuidas kooli erateel käima panna. Wanemate soowil tuli Räpina 
Rahwahariduse Selts wastu ja otsustas, kohe kui tarwilikud õpejõud 
leitakse, eestikeelist realgümnasiumi käima panna. Tänawu awatakse 
4 esimest klassi, järgmisel sügisel 5. klass jne. Kui ainult tarwilik arw 
lapsi leidub. Ja miks ei peaks neid leiduma, kui Räpina kihelkonnast 
ja ümbruskonnast enam kui 100 last keskkoolides Tartus ja Wõrus 
õpib. Kooli eelarwe seati 12 tuhande rubla suuruses kokku, kusjuures 
loodetakse, et Räpina wald ka Seltsile oma maja nendel tingimistel 
tarwitada annab, nagu kõrgemal koolil oli.

Otsustatakse alguses 4 alalist õpejõudu wõtta, kusjuures juhata-
jale prii korteri kütte, walguse jne juures 3000 rubla palgaks määrati 
ja soowitakse, et ta kõrgema haridusega oleks. Teiste kooliõpetajate 
palgaks määrati 2400-2000 r. 

Muidugi on wõimalik kooli ainult siis käima panna, kui Räpina 
rahwas ja seltskond seda toetab ja omad lapsed siia kooli toob. Kuigi 
koolimaks 100-160 rublani wõib tõusta, ei ole see kallis seda silmas 
pidades, mis nüüd laste koolitamine linnas maksma läheb. Kokku 
peab wähemalt 100 last tulema. Seni on neid 50 ümber üles antud.

Need lapsed, kes kõrgemas rahwakoolis käisid, wõetakse 
sellekohastesse klassidesse ilma eksamiteta wastu järelkatsumise 
teel. Üles anda Seltsi eestseisusele ja õp. A. Saarmannile Räpinas.

Räpina rahwas! Näidake nüüd, et Teie omast koolist wähem ei 
oska lugu pidada kui endisest Wene koolist. Ja teie, austatud kooliõpe-

tajad, andke ennast siia kandidadiks üles, et meie tarwilikud õpejõud 
saaksime ja kool käima saaks. Palk on küll praegusel ajal odaw, aga 
maa elu annab ennast paenutada. Siin on teil tööd.

Üks, kellel asi südame pääl on.

Postimees nr 239, 20. oktoober 1917 lk 3
vahendas Räpina Koduloo- ja Aiandusmuuseum

Elasime siis seltsimaja teisel korrusel, kus oli ka vanemate juuk-
suriäri meestele-naistele ning Ühispank, mille eesruumis magas meie 
vanaema. Seltsimaja ja pangaruumide koristamine oli meie amet, 
seepärast oli meil seal korter tasuta. Vanematel oli väga palju tööd ja 
nii oli toidu ostmine minu ja mu õe kohustus. Härra Saamuel Keerdi 
kauplus asus kohe seltsimaja kõrval. Sealt ostsime suhkru, jahu ja 
heeringad (nimekirja alusel, raha maksime hiljem).

Järgmine kauplus oli Kiudoskite suures majas olev Majandus 
Ühisus, mille kõrval asus suur petrooleumi mägi toruga, kust petroo-
leumi pumbati. Need kellel vaja oli, said seda sealt raha eest hankida. 
Talvel lasid lapsed sellelt mäelt kelguga liugu. 

Samas majas asus ka Kiudoskite enda puduäri: kingad, lõngad 
ja kõike muud. Mäletan ilusaid kõrge kontsaga pruune samsskingi, 
mille ema ostis viie  krooni eest. Siis veel roosat loelõnga, millest hee-
geldasin kampsuni ema ristitütrele Viksoni Mallele. Igas värvitoonis 
jutelõnga, millest ema tikkis ilusa seinavaiba - see on veel praegu 
alles venna Taaveti korteris Tallinnas.

Järgmine oli härra Kuke pagariäri, kust ostsime leiba-saia, peen-
leiba ja koogid - ikka nimekirja alusel. Leti ees olid laud ja toolid, et 
istuda ja maiustada!

Järgmine oli härra Ootsingu suur maja, kus pr Veske Rahu-
viinakauplus.

Siis edasi hr Joosep Sermandi pudukauplus 7-astmelise trepiga, 
millest tuli üles ronida, kuid tilk-piima kommid väärisid seda! Kolme 
sendi eest sai suure tuututäie ja need olid väga maitsvad!

Joosepi noorel naisel oli väike poeg Juhan, keda minu vanaema 
Marie hoidis, kui proua abikaasat poes abistas. Nad elasid õuepool-
setes tubades ja mul oli hea meel, et vanaema mind ka vahetevahel 

kaasa võttis ja andis maitsta Juhanile pakutavaid piimas leotatud 
küpsiseid.

Maja madalamas osas asus Türksonite lihakauplus. Õue peal 
keldrikorrusel leiva-saia-torditööstus Kuke pere valduses. Nõukogude 
okupatsiooni ajal oli seal kolme vahetusega leiva-saiatsehh ja minu 
eks-abikaasa Valter Laan juhatas vägesid.

Selles Ootsingu majas, kus praegu asub Revekor, on olnud palju 
asutusi: restoran, kooperatiivi kontorid, tööstuskombinaat, lasteaed, 
raamatukauplus jne. Edasi üle Tepri silla paremale endises tule-
tõrjemajas hr Paul Loderana suur kauplus, kust sai kõike vajalikku 
tööstuskaupa osta. Edasi hr Pintmani auto- ja rattakauplus, teises 
otsas hr Eduardi ja pr Ida Kala kalakauplus (praegune elektritarvete 
pood). Kaldi majas (nurga peal, enne parki) asus hr Karino raamatu-
kauplus. Tema abikaasa pr Elsa Karino oli minu klassijuhataja, eesti 
keele ja lauluõpetaja.

Edasi Põllu tänava alguses esimeses vabrikuküla punases majas 
hr Heino Allvere pudukauplus.

Nüüd siirdume Pargi tänavale. Majas number 4 asus hr Niggolsi 
rikkalik lihakauplus, kust saime osta igas sortimendis vorste ja sinke, 
eriti maitsvat maksavorsti - muidugi jälle nimekirja ettenäitamisel. 
Õue peal oli suur vostitsehh, kus ka okupatsiooni ajal käis hoogne 
vorstivalmistamine. Seda hoonet enam ei ole, on lammutatud.

Küll oli ikka elanike eest hästi hoolitsetud võrreldes praeguse 
vabariigi ajaga, kus kõik ühte piirkonda kuhjatud - Maxima, Konsum, 
Loora ja ka Veske poed - kellel sõiduvahend puudub, on suure 
probleemi ees!

Aino Lauk-Udso

räpinasse eestikeelne realgümnasium

Räpina reaalgümnaasium.

Võõpsu kalurid Lämmijärvel.

Võõpsu kalameestepäeva puhul tõi muuseum hoidlast välja 
2010. aastal koostatud näituse „Kitä umma järvekeista, kallist 
kalarannakõista.” See on nostalgiline tagasivaade möödunud 
aegadest kuni tänapäevani. Näitus valmis koostöös piirkonna 
kalurite, nende perede ja Võõpsu aleviku aktivistidega – Valentina 
Jakovleva Kondratjevite dünastiast, Juri Kukšinov,  Udo ja Aare 
Kallari, vennad Jäämetsad, Valentina Luigelaht, Svetlana Hrab-
rova ja Rein Munsk ning Ruslan Prussakov Beresjest ja Andres 
Hollas Räpina sadamast.

Näituse stendidel on rikkalik valik vanu fotosid. Näha saab 
kalurite igapäevatöös kasutusel olnud püügivahendeid, nagu 
avavee mõrd ja rannapüügi mõrd, kahv, särjevõrk, püüvõrk ehk 
privarot, luhamõrd ja viidikavõrk, abar ja abarakivid, kasetohust 
pullad, ankrud, västar, tuur, mütt, noot, kummeeritud rõivad ja 
päästerõngas.

„Iga kevade, pääle Peipsi jääminekut veetakse Võõbsust 
ümberkaudsetesse Räpina ja Põlva kihelkondadesse vooride 
kaupa värskeid kalu. Neid kalu püüavad järveäärsed venelased, 
kellel Peipsi põlluks ja lüpsilehmaks. Viimastel aegadel kaebavad 
kalamehed, et nende saak väiksemaks jäävat, sest püüdjate arv 
on suuresti kasvanud ja peenikeste võrkudega püütakse kõige 
väiksemadki kalad välja.“ selline Võõbsu kirjeldus pärineb 1911. 
aastast.

Räpina-Linte piimaühisuse liikmed vedasid Peipsilt jääd 
piimakoja jäähoonesse Lintes. Jäävõtu koht oli Tammistol E. 
Kiudorfi maadel. Igaüks püüdis ühistegevuse huvides jää korra-
likult kohale toimetada.

Paulopriit Voolaine on 1939. a kirjeldanud Lämmijärve Peipsi 
olusid nii: “Suure kaubavedamise sihtpunkt oli Tartu, kuhu tuli Pei-
psilt 200 lodja ümber. Toodi puid, Räpinast paberit, Piirissaarest 
sibulaid ja kalu. Tagasi viidi poekaupa – soola, suhkrut, heeringaid, 
petrooleumi, viina, Räpina paberivabriku tarvis riidekaltsu. Tartu 
järel oli suurem kaubanduskeskus Pihkva. Sinna veeti linu, takku, 
linaseemet, kartulit, ka rukkijahu. Mehikoormast veeti kuivatatud 
tindikala, Räpinast paberit, Pihkvast omakorda toodi poekraami, 
savikruuse, potte lauavabrikust saelaudu”. 

Hennu Hirmo mälestustest koosnev käsikiri „Võõpsu läbi ae-
gade“ meenutab, et Tartu ja Pihkva vahel kurseeris 1842. aastast 
Teise maailmasõja päevini reisilaev „Juliane Klementine“, seejärel 
„Dorpati“ ja viimaks „Kungla“ nime all. Laev võttis peale 150 
reisijat ja 120 tonni kaupa. 1930. aastate alguse majanduskriisi 
ajal asutasid Võõpsus elavad ehitustöölised kalapüüdjate artelli, 
mille esimeheks valiti Vassili Pošlin. See oli Võõpsu esimene 
ühisettevõte, kus oli umbes 12 liiget. Sajandeid on Võõpsu-alune 
jõekallas olnud esimene kõrgem koht, kuhu paadid said randuda. 
Rahvas on seda kalarannana tundnud, kalapüüdjaid kalavenelas-
teks kutsunud. Nad sõitsid siia Peipsi ida- ja kogu läänekaldalt. 
Randa sõideti enamasti kala kudemise ajal, peamiselt aprillis 
ja mais. Võõpsu-alune rand oli rahvast tulvil nagu laadal, 30-50 
paati korraga kala müümas ja seda igal hommikul. Kalaostjaid 
sõitis kohale kuni 20 km kauguselt – Moostest, Leevilt, Verioralt, 
Oravalt, Leevakult ja nende asulate vahel paiknevaist küladest. 
Osteti puudade viisi kala, üks puud oli umbes 16 kilo. Kui me-
reäärsetel oli toiduks soolasilk, siis Peipsiäärsetel talupoegadel 
ning vaesemal rahval oli soolasärg. Kuivatatud soolakala keedeti 
koos kartulitega ja see oli tõhusaks toiduks leiva ning köögivilja 
kõrval. Kala müügi- ja ostuhinnaks oli mõõt mõõdu või kaal kaalu 
vastu. Nii saadi ämbritäie särgede vastu ämbritäis rukist või otra. 
Rohke kalasaagi aastal saadi viljaämbri eest poolteist kuni kaks 
ämbritäit kala.

Räpina rajooni ajalehe „Sotsialistlik Räpina“ andmetel tegut-
sesid 1960. aastal Räpina rajoonis järgmised kalurikolhoosid: 
Pobeditel, Peipsi, Lenini nimeline ja Laane. 1. juulil 1960. aastal 
toimus Mehikoormas noorte kalurite III kokkutulek. Kaluritepäe-
va tähistati Peeter Pauli päeval. Enne seda tehti majapidamine 
korda, järve ääres pesti ja küüriti kõik puhtaks. Praeti, keedeti ja 
küpsetati pirukaid mitmeks päevaks ette. Nii oli ja on siiani tavaks 
peipsiveere vanausulistel. Sotsialistliku Räpina andmetel pidasid 
sel ajal Mehikoormas kaluri ametit Rõžovid, Kolpakovid, Truutsid, 
Kondratjevid. Võistlusi peeti laskmises, mootorpaadisõidus, võr-
gukudumises ja -parandamises, agitbrigaadide vahel ja kunstilises 
isetegevuses. Toimus ka seinalehtede ülevaatus.

Aapo Ilves ja Olavi Ruitlane  mõtisklevad „Pristanis” nii: 
„Võõbso om jo nii likõ kotusse pääle tettü, et siin nakasse inemiseq 
väega lihtsahe juuma. No ja kui joba nakat, sõs juut hinnäst õks 
kõrraliselt täüs ja kaet ütskõik midä, et om kate päägä.“ 

Näitus „Kitä umma järvekeista, kallist kalarannakõista“ on 
Võõpsu pritsikuuris avatud ürituste ajal või eelneval kokkuleppel 
muuseumiga.

Kersti Murumets,
Räpina Koduloo- ja Aiandusmuuseumi juhataja

räpina aleviku kauplused esimese eesti vabariigi ajal
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Nagu juba mitmel sügisel tavaks saanud, hakkavad ka tänavu 
igas vanuses loomemaja sõpru taas rõõmustama nii uued kui 
juba tuttavad huviringid. 

Alates septembri teisest poolest ootame huviringidesse juba 
tuttavaid kogenud osalejaid, aga ka neid, kes loometööga alles 
esimest korda alustada soovivad. Huviringide toimumiste täpsed 
ajad selguvad septembrikuu jooksul sõltuvalt kooli tunniplaani-
dest, kuid ennast või lapsi kursustele kirja panna saab juba nüüd.

Eelmisel hooajal väga hästi käima läinud MUDILASTE LAU-
LURINGID toimuvad ka tänavu kahes vanusegrupis: 3-4-aasta-
sed ja 5-7-aastased. Kuna sellel aastal algavad ka Laulukarusselli 
eelvoorud, siis uue võimalusena on algaval hooajal väikestel 
lauluhuvilistel võimalik grupitundidele lisaks käia ka individuaal-
tundides. Muusikaringe juhendab Marika Aruküla.

Ka lastele elevust pakkunud MUDILASTE LOOVRINGID 
jätkavad eelmise hooajaga samal lainel. Loovringides õpime 
tundma erinevaid kunstitehnikaid, arendame käelisi oskuseid, 
avatud loovat mõtlemist ning eneseväljendust nii sõnas kui pildis. 
Loovringidesse ootame 4-7-aastaseid lapsi, tunnid toimuvad Räpi-
na lasteaias Vikerkaar. Mudilaste loovringe juhendab Maiu Vares.

Mudilaste loovring.

TANTSIV KÄSITÖÖRING pakub alg- ja põhikooliealistele 
võimaluse end täielikult välja elada. Mängitakse liikumis- ja rolli-
mänge, arendatakse rütmitaju ja õpitakse tantsimist. Kui liikumine 
aga pisut ära väsitab, siis võetakse ette rahulikum tegevus ning 
nokitsetakse mõne meisterduse kallal või valmistatakse omale 
ise esinemiskostüüme. Tantsuringe juhendab Nati Asi.

KUNSTIRINGIDES käsitletakse valguse/varju, värvide 
ja vormiga seotud teemasid, õpitakse joonistama ja maalima 
loodust, portreed, figuuri ja muid objekte, kasutatakse grafiiti, 
sütt, akvarell-, õli ja akrüülvärve ning teisi tehnikaid. Kunstiringe 
juhendab Jane Raud.

KERAAMIKA töötoad jagunevad nagu varemgi laste ja 
täiskasvanute tundideks.

Laste saviklubi jagame sel aastal hoopis kaheks: algklasside 
grupp ning vanemad lapsed saavad nüüd kumbki oma kellaaja, 
et juhendaja saaks kõigile osutada vajalikku tähelepanu ja abi 
nende oskustest lähtuvalt. Savitööd tehes arenevad lapse peen-
motoorika, kordinatsioon, suhtlemisoskus ja vormitaju.

Täiskasvanute saviklubi  jääb endiselt toimuma üle nädala 
laupäeviti  kell 11.00.

Tundides osaleja saab saviesemete loomisel kasutada oma 
fantaasiat ja lähtuda isklikust vajadusest. Eelmise aastaga sar-
naselt saab iga osaleja osta omale paki savi ja lisaks maksab 
tunnihinna. Keraamika valmistamiseks on vajalik tunnis käia 
minimaalselt kaks korda (valmistamine, eelpõletus, glasuurimine, 
glasuuripõletus) 

Täiskasvanute ja laste saviklubi juhendab Helemall Maask

Keraamikas saavad kätt proovida nii noored kui vanad.

VITRAAŽI ja KLAASISULATUSE töötoad hakkavad toimuma 
korra kuus, iga kokkusaamiskord kestab umbes 4 tundi. Tulemas 
on palju huvitavaid tehnikaid: valmistatakse nii riputatavat kui ruu-
milist vitraaži, kasutatakse taimi ja lilli klaasehete kaunistamiseks, 
moodustatakse sulanud klaasist kaunistusi ning õpitakse klaasile 
graveerimist. Klaasikursuste juhendaja Natalia Diakova on vene-
keelne, kuid eelmise aasta tunnid on tõestanud, et osalemist ei 
tasu karta ka puuduliku keeleoskusega huvilistel.

KÄSITÖÖRINGID toimuvad ka sel hooajal 2 korda nädalas 
õhtusel ajal. Osalejad saavad juhendaja abil oma soovist lähtuvalt 
õppida kudumist, õmblemist, heegeldamist ja veel muid erinevaid 
käsitöövaldkondi. Käsitööringide toimumise ajad selguvad sep-
tembrikuu jooksul. Käsitööringe juhendab Karin Otsus.

TOIDUVALMISTAMISE ÕPITOAD toimuvad endiselt tuttaval 
ajal pühapäeviti  hilisel hommikul. Eelmisel hooajala hästi vastu 
võetud Liilia Raik teeb ka sel aastal ridamisi erinevaid koolitusi 
tervislike küpsetiste kohta. Kuid täiskasvanutele lisaks pöörab 
ta uute kursustega rohkem tähelepanu ka lastele, kellega koos 
õpitakse valmistama kiireid ja lihtsaid roogasid. Ikka selleks, 
et lapsed saaksid julgust ise süüa teha. Õpitakse kasutama 
erinevaid köögitööriistu ja -seadmeid ning iga kord räägitakse 
üle ohutustehnika. 

Ka soolaseid toite ei ole me loomulikult ära unustanud, sel-
les osas on kindlasti tulemas mitmeid üllatusi nii retseptide kui 
juhendajate osas. 

KANGASTELGEDEL KUDUMINE on nagu varemgi jooks-
valt avatud kõikidele soovijatele ja kangastelgede taha võib tulla 
juba praegu. Kududa saab kaltsu- või lõngavaipa, suurrätti või 
seelikuriiet. Vilunud kangakudujatele lisaks ootame ka täiesti al-
gajaid vaibategijaid.Lõimede ülesvedamist ja kangakoja tegemisi 
juhendab Eva Sala.

Samuti saab jooksvalt omale sobiva aja kokku leppida HELI-
SALVESTUSRUUMI kasutamise jaoks. Lisaks summutatud sein-
tega heliruumile on meil olemas professionaalne helisalvestamise 
tehnika. Heliruumi kasutamist juhendab Viljar Piir.

Perioodilistele ringidele lisaks tuleb loomulikult ka sel aastal 
hulgaliselt ühekordseid õpitubasid nii lastele kui täiskasvanutele. 
Endiselt on loomemajas võimalik pidada seminare, sünnipäevi 
ja muid pidusid ning tellida oma seltskonnale eraldi töötubasid.

Infoga kursis olemiseks jälgi loomemaja Facebooki lehekülge  
www.facebook.com/rapinaloomemaja, hoia silm peal kohalikel 
teadetetahvlitel ja Räpina linna südames oleval LED ekraanil või 
küsi lisainfot maiu@ariabi.ee või telefonil 53010830.

Loomemajas toimub koguaeg midagi põnevat, ootame sind 
avatud uste, sooja südame ning lennukate mõtetega, et saaksid 
seda kõike ise kogeda!

Maiu Vares, Loomemaja programmijuht

loomemaja huviringid  
alustavad taas septembrikuu teisel poolel 

igas lilleõies on  
peidus õnn ja rõõm!

 
Mul on Oraval üks väga hea tuttav proua Eha, kes soovis 

selle lauluga mulle Marta raadio kaudu kevadel õnne - ta ei 
unusta mind kunagi.

Minu suur armastus ongi lapsed ja lilled, lilli on mul hulga. 
Igal pool vahin ka väikeseid lapsi, lastel on väga hea tunnetus, 
kes on hea tädi.

Seekord tuleb rohkem juttu lilledest. Palju aastaid enne lille-
poode tegime emaga leinapärgi. Pärg tähistab eluringi-aastaringi 
täisaamist, lilled väljendavad aga austust ja armastust.

2014. aastal möödus meil keskkooli lõpetamisest 50 aastat 
ja siis olid mõnel klassiõel-vennal ka 70. aasta juubelid, teadagi 
sõjajärgne põlvkond. Mul tuli mõte see päev ilusamaks muuta. 
Selleks käisime tuttavaga viljapõllul rukkililli korjamas. Tegime 
neist koos klassiõega juubilaridele peapärjad, kahele õpetajale ja 
kõigile teistelegi väikesed lillekimbud. Sealt sai see pärjamood vist 
alguse või õieti suurema hoo sisse, eks neid ole varem ka tehtud.

Eelmisel aastal oli mu ühe klassiõe tütrel, praeguseks mit-
mekordsel ministril, juuni algul 20. pulma-aastapäev ja minul 
paluti talle looduslapse pärg teha. Olin kunagi talle ka gerbera-
test pruudikimbu teinud. Lilledega oli probleeme, maikelluke just 
läbi ja karikakar veel rohtse varrega, kuid leidsin neid siiski jõe 
äärest ja pärjad said punutud nii emale kui tütrele. Ma polnud 
kaua aega kätt harjutanud, pärg sai liiga paks ja lilli tuli puudugi, 
leidsin juurde.

Kui klassiõde Värskast pärgadele järele tuli, avastas ta, et 
see pärg on liiga väike. Ootasin südamevärinal kõnet, lõpuks 
see õhtul teatati, et kõik on hästi ja piduline ei võtnud ehet peo 
lõpuni peast. Mulle saadeti prouast ka foto.

Järgnes kohe noore sugulase koolilõpupidu, aktusele ei saa-
nud me minna. Tegin Dianale põllulilledest uhke kimbu ja pärja. 
Pärja tegin ka emale, viisime need neile koju lätte ja jäädvusta-
sime ka fotole. Nii preili kui ema olid sellest rõõmsalt üllatunud. 
Nüüd on preilil üks aasta juristiõpinguid seljataga ja praegu on 
käsil lapsehoidmine Šveitsis, et õpinguteks raha teenida.

Peapärga ja lillekimpu palus minult ka klassiõde oma pea-
linnas elavale, aga Räpina aianduskooli kaugõppes lõpetanud 
tütrele, kelle abikaasa on laevakapten, kellega on tal kaks tütart. 
Aktusele läkski ta minu lillekimbuga ja pärja kandis kodusel 
aiapeol. Igal aastal läksin sõbranna pulma-aastapäevale pärja 
ja lilledega.

Eelmisel aastal oli ka meie suure pere kokkutulek, kohale sai 
tulla ligi poolsada inimest. Surnuaiale viisime lilli ja küünlaid. Pidu 
jätkus sadamas ja ma tegin seal nn lilletseremoonia, sest meie 
hulgas oli auväärseim abielupaar, hõbepulmapäevalised ja neli 
uut noorpaari. Veel oli pulma-aastapäev kahel paaril ning oli ka 
koolilõpetajaid. Peo organisaator elas siis Londonis. Lilled said 
ka peakokad. Imeline, kui kaua tsinniad vaasis seisid.

Vahepeal läks oskus käest ära, kui selle aasta juulis pidas 
mu kallis vennapoeg oma poolsajandat juubelit – see on vist 
inimese elus üks ilusamaid tähtpäevi. Jälle tuli mõte peategelas-
tele lilledega rõõmu valmistada. Kui tegin kodus peategelasele 
tammepärga, küsis väike 4-aastane sugulane, miks lehtedest 
pärga tehakse. Rääkisin väikesele preilile, et sellised aupärjad 
tehakse tähtsatele tegelastele kaela panemiseks. Talle ja ta õele 
sa ka seda pärga kaela proovitud. Eks lillepärgi oli ta isegi näi-
nud - kes poleks väiksena võilillepärga teinud. Lillepärjad tegin 
ka juubilari abikaasale ja tütrele, samuti lillekimbud ja lilleõed 
teistele peokülalistele.

Siinkohal kõrvalepõikena olen kuulnud kommentaare ka selle 
aasta noorte laulu- ja tantsupeo pärgadele, mis olid päris niru 
väljanägemisega. Selgitasin neile, et tammeokstest on raske 
pärja teha.

Peale sugulase pidu tuli meile ööbima mu Taanis elav ven-
natütar -minu ristitütar - ja tegin tallegi pärja ja palusin tal seda 
kanda, sest seal on minu armastus ja kätesoojus sees, see hoiab 
ja kaitseb teda.

Ütlesin Kimile, et tahaks ka talle midagi kinkida. Kim haaras 
kena eestlanna kaissu ja ütles, et tal on juba kõige kallim kingitus 
olemas – see oli nii armas.

Juuli lõpus pidasid noored sugulased pulmapidu Võrumaal. 
Koos ollakse juba koolist saati ja armastus kestab. Ka elukutsed 
on mõlemal käes, nii et nüüd on aeg armastuse pidu pidada. 
Lihtsalt oma lõbuks ja andmisrõõmuks valmisid jälle pärg ja 
lillekimbud.

Pulmapeolt tulid meile Pärnu sugulased, tegin jälle kaks lille-
kimpu oma aia lilledest. Üks noor preili lõpetas Šotimaal ülikooli 
turunduse alal ja teine noorik on Milanos magistrantuuris arhi-
tektuuri õppiva sugulase kihlatu, kes elab Šveitsis ja õpib samuti 
arhitektuuri alal magistrantuuris. Noored tutvusid Tallinnas koos 
õppides ja armastus sai sealt alguse. Kokku saadakse iga kahe 
nädala tagant - rongid ju käivad ja armastus kestab.

Lilledega mindi siit veel Viljandi folgile ja alles siis koju Pär-
nusse ja Tallinnasse. Suvi on ju lillede aeg ja oma aia õied on 
eriti armsad.

Lilledega antakse kaasa armastust ja kõige paremaid soove, 
nii et ärge unustage lilli kinkida.

 Maie VainoPulgakookide koolitus oli väga menukas.                                                                                                           Fotod: Maiu Vares

täiendav vastuvõtt muusikakoolis
Kolmapäeval, 30. augustil toimub Räpina 
Muusikakoolis kell 16.00–18.00 uute õpilaste 
täiendav vastuvõtt. Eriti ootame õpilasi puhk-
pilli ja akordioni erialadele! Osadele erialadele 

hakkab õpilaste arv täis saama, kuid see selgub lõplikult alles 
augustikuu lõpus.

Erialad: klaver, akordion, lõõtspill, viiul, kitarr, basskitarr, 
flööt, plokkflööt, klarnet, trompet, soololaul (saab õppida juhul kui 
õpitakse põhiõppes samaaegselt mõnda instrumenti).

Ootame ka täiskasvanud pillimänguhuvilisi.
Täpsem Informatsioon vastuvõtu kohta meie kodulehele: 

https://muusikakool.rapina.ee/
Räpina Muusikakool

korstnad, ahjud,  
truubid, pliidid korda! 

Korstnapühkimistööd Eesti Kutsekoja  
litsentsiga korstnapühkijalt. 

Korrasoleku akti väljastamine. 

Korstnapühkija võtab vajadusel  
oma redeli kaasa.

tel. 51916605.

räpina Muusikakool 

võtab tööle 
alates 01.09 

kitarriõpetaja ja basskitarriõpetaja.

CV saata meiliaadressile  
muusikakool@rapina.ee
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kultuurikalender augustis-septeMBris
L, 19. VIII 16 Perepäev Leevakul. Pidu Kolme Põrsakesega. 
  2,5 tundi põnevat teadusmürglit! Kehakinnitu- 
  seks külasupp (tasuta). Leevaku külaplatsil
L, 19. VIII 18.30 Perepäev Leevakul. Tsooru külateatri etendus 
  „Kullaauk“. Pilet 4 eurot, lastele tasuta. 
   Leevaku külaplatsil
P, 20. VIII 9 Räpina laat Tuletõrjeühingu väljakul
R, 25. VIII 20 Muinastulede aeg Räpina sadamas. 
  Esineb Alen Veziko. Pilet eelmüügis 8 eurot, 
  kohapeal 12 eurot. Piletid müügil Räpina Valla 
  Kultuurikeskuses ja Põlvamaa Turismiinfo-
  keskuses (Kooli 1, Räpina). Võta kaasa 
  soovideküünal muulikivide tuleteele! 
   Räpina sadamas
L, 26. VIII 19 Sakarias Leppik ja Urmas Nagel. Laulude õhtu. 
  Kontsert on tasuta. Räpina Miikaeli kirikus
K, 30. VIII 16 Räpina Muusikakooli uute õpilaste täiendav 
  vastuvõtt. Eriti oodatakse õpilasi puhkpilli ja 
  akordioni erialadele!  Räpina Muusikakoolis
R, 1. IX 8.30 Ruusa Põhikooli õppeaasta avaaktus
   Ruusa Põhikoolis
R, 1. IX 10 Räpina Ühisgümnaasiumi õppeaasta 
  avaaktus Räpina Ühisgümnaasiumi ees
R, 1. IX 12 Räpina Ühisgümnaasiumi I klassi ja Kuldkella 
  aktus Räpina Ühisgümnaasiumi aulas
R, 1. IX 14 Räpina Muusikakooli õppeaasta avaaktus  
   Räpina Muusikakoolis
K, 6. IX 11 Laste Vabariik Tuletõrjeühingu väljakul
P, 10. IX 13 Vanavanemate päeva kontsert. 
  Esinevad Männiste perebänd ja Räpina valla 
  taidlejad. Kontsert on tasuta! 
   Räpina Aianduskooli saalis
K, 13. IX 17 Räpina sügiskõnd.
   Kogunemine Räpina Haigla parklas. 
  Lisainfo: aimeklaas@gmail.com. 
   Räpina Haigla parklas
R, 22. IX 18 Teemaõhtu: kohtumine puuviljanduse õpetaja 
  Jaan Kivistikuga ning tema loominguga
   tutvumine. Võõpsu Raamatukogus
P, 24. IX 9 Räpina laat Tuletõrjeühingu väljakul
P, 24. IX 13 Räpina Pensionäride Seltsi koosviibimine  
   Tuletõrje saalis
R, 29. IX 18 Miikaelipäev. Hõbeleer 
   Räpina Miikaeli kirikus

august 2017

ÕnnitleMe vaneMaid!

Reigo Parrol
29.06.2017

Henry Ootsing 
12.07.2017

Kenneth Jalak 
15.07.2017

Kaks väikest päkka,
kaks sinisilma,
on Teie rõõmuks
sündinud siia ilma.

Meie hulgast on lahkunud
 Ei vıta sınad leinavalu,
ei kuivata nad pisaraid...

Aivar Toomasaar 
14.07.2017

Mati Ivand 
18.07.2017

Raimo Koido
25.07.2017

räpina laat 
 24.septeMBril  

kell 9-15 räpinas  
tuletÕrje väljakul.  

Müügil toidu- ja tööstuskaubad, 
põllu- ja aiakaubad,  
käsitöö ja vanavara. 

tule kogu perega! 

info telefonil 5805 1915.

linte kÜla ajalooline  
niMetus oli linuta. 

esMaMainiMisest on  
MÖÖdas 435 aastat.

LINTE JA NAABERKÜLADE ELANIKUD  
ON  OODATUD OLULISELE KOOSOLEKULE  

ESMASPÄEVAL,

21. augustil algusega kell 18.00  
linte kÜlakeskusesse! 

Koosolekul arutatakse 16. septembril toimuva  
Linte külapäevaga seonduvat ning  

seega on osavõtt väga vajalik.

 Elamustuur “Laste Vabariik” sõidab suvel mööda Eestit 
ning tähistab koos lastega peagi saabuvat Eesti Vabariigi  
100. sünnipäeva.

	Laste Vabariik toimub Räpina Tuletõrjeühingu väljakul  
6. septembril kella 11–15ni. Kogu programm on tasuta.

	Laste Vabariik liigub ringi uhke haagisauto ratastel ning 
ühendab endas teatri, mängu ja töötoad. Igas peatuspaigas 
saab näha just Laste Vabariigi jaoks valminud etendust 
“Kõige parem kingitus”, avastada Eestit unikaalsel labürint-
mängualal ning proovida oma käte osavust ja mõtte erksust 
töötubades. Ainulaadsel autolaval astuvad saavad üles 
astuda ka kohalikud lapsed ja noored ning nii on Eesti 100. 
sünnipäevapidu igas kohalikus kogukonnas omanäoline ja 
eriline.

	25. maist 8. septembrini jõuab Laste Vabariik enam kui viie- 
kümnesse paika üle Eesti. Vaata täpsemalt veebilehelt: 
http://minaka.ee/laste-vabariik/ajakava/

	Laste Vabariigi pass annab tavalisest soodsama sissepääsu 
paljudesse muuseumitesse ja elamuskeskustesse üle Eesti.

	Elamustuuri “Laste Vabariik” korraldab Eesti Lastekirjan-
duse Keskus. Ettevõtmist toetavad EV100, Silberauto, 
Kultuuriministeerium, Hasartmängumaksu Nõukogu, Avatud 
Noortekeskuste Ühendus, RGB ja Büroodisain. 

 Elamustuuri läbiviimisesse on kaasatud paljud muuseumid, 
elamuskeskused, maa- ja omavalitsused, ettevõtted ja head 
koostööpartnerid üle Eesti.

	2017. aasta on laste ja noorte kultuuriaasta “Mina ka!” ning 
selle läbiviimist kureerib Eesti Lastekirjanduse Keskus. 
Elamustuur “Laste Vabariik” on teema-aasta suurim ettevõt-
mine. Vaata lisa www.minaka.ee

	Räpinas on Laste Vabariigi kohalikuks partneriks Räpina 
Vallavalitsus (Anu-Cristine Tokko, anu@rapina.ee). Laste 
Vabariigi Põlvamaa kuraator on Karin Viljus, Põlva maa-
valitsus (karin.viljus@polva.maavalitsus.ee).


