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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 

Juba aastatega on saanud traditsiooniks, et igal aastavahetu-
sel on toimunud ilutulestik Räpinas. Ja seda täpselt aastavahetu-
sel! Nii ka tänavu. Tänavu ühinesid kolm valda, aga see ei tähenda 
seda, et vallal on ainult üks keskus ja selleks Räpina. Endiselt 
jäävad keskusteks ka Mehikoorma ja Veriora. See tähendab seda, 
et lisaks Räpinale korraldab SA Räpina Inkubatsioonikeskus 
aastavahetuse ilutulestiku ka Mehikoormas ja Verioral.

Eelnevatel aastatel on rahastamisele õla alla pannud kohali-
kud tööandjad, vallakodanikud ja ka lihtsalt Räpina sõbrad. Nii ka 
tänavu. Paljud võivad leida, et kas on mõtet raha taevasse lasta? 
Mõte on, sest rahvas soovib ja väärib seda, et nautida tulemängu! 

Ilutulestiku projekti ettevalmistamisel koos Triplex Eesti OÜ-ga 
lähtuti turvalisest teostusest ja soovist pakkuda vaatajaile kaunist 
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! 

Räpina ilutulestiku alguse märguandeks kostub taevas kolm 
võimsat titaanpauku, mis äratab rahvas tähelepanu ning inimesed 
keskenduvad kaunist ilutulestiku etendust nautima.

Ilutulestik on planeeritud kestvusega ca 7 minutit. 
Ilutulestiku efektide lennukõrguste vahemik on maapinnast 

kuni 160 meetrini. 
Mehikoorma ja Veriora ilutulestik algab hõbedaste krüsan-

teemidega.
Ilutulestik on planeeritud kestvusega ca 6 minutit. 
Ilutulestiku efektide lennukõrguste vahemik on maapinnast 

kuni 100 meetrini. 
Tulge nautima aastavahetust Räpina, Mehikoorma ja Veriora 

keskustes!

Head ja turvalist aastavahetust!

Leo Kütt,
SA Räpina Inkubatsioonikeskuse juhataja

Praegusel ajal tuletatakse meile jõulusid meelde kauplu-
seakende ja massimeedia kaudu juba oktoobrikuu teisest poolest 
alates. Tuleb meelde, kuidas kord üks tüdruk pühapäevakoolis 
mainis, et jõuludeajaks on ta “ täiesti haige ja väsinud kõigest 
sellest sagimisest.”  Mina küll soovitan lõputute pidude asemel 
pühendada rohkem aega oma armsatele. Kas või selleks, et 
teada saada, mida su pere hetkel kõige enam vajab ja millest on 
olnud seni kõige rohkem puudu. Usun, et me võime saada niiviisi 
teada hämmastavaid asju inimestest, kes on päevast päeva meie 
kõrval, kuid, kes siiski on meile sageli suureks mõistatuseks või 
üllatajaks. Miks mitte süveneda koos ka Pühakirja, siis saame 
endale jälle meelde tuletatud, mida me siis õigupoolest pühitseme 
ja keda me ootame.

Inimese joaks on oluline küsimus õnnest. Kõik tahavad olla 
õnnelikud, elada õnnelikku elu. Küsimus on: kas otsime mõnu 
või õnne. Püüdlemine õnne poole peaks olema meie kristliku 
elu eesmärk. Vahest üksnes  kristlik õpetus kuulutab seda nii 
selgesti. Enamus õpetusi räägib ainult osalistest  eesmärkidest, 
mitte aga lõplikust eesmärgist. Sellest peaks tihedamini rääkima, 
et meie eluvaade muutuks selgemaks ja helgemaks. Religioon on 
sügavus ja seda mõistab ainult too, kes saab vaadata oma hinge 
sügavikku. Mõnu otsimine, kui see on pealiskaudne, ei vii meid 
õnnele lähemale. Vastupidi, ta pigem eemaldab meid õnnest. Kui 
me otsime aina välist mõnu, muutume iga päevaga aina uimase-
maks ja nürimeelsemaks ja me ei saavuta pikaajalist sügavamat 
ning alalist õnne või nagu me kirikus ütleme: „igavest õnne”. Püha 
Paulus on öelnud, et igavese õnne poole peab jooksma, ja samal 
ajal peab meid iga tühisem mõnu kinni...  

Palju on viimasel ajal räägitud põhimõtetest. Nende vajalik-
kusest, nende puudumisest. Inimesi on jaotatud „pehmodeks“ ja 
„tugevateks“. Poliitikuid on kirutud ja sõimatud põhimõttelageduse 
pärast. Hirmud tulevase ees on suurenenud ja nii arvab mõnigi, et 
asjad saaks korda ajada, kui järgida selgeid ja sirgeid põhimõtteid. 

Küsimus muidugi jääb: kes räägib? Kelle seisukohad vasta-
vad kõige paremini ajastu väljakutsetele? Keeruline vastata, sest 
„mehepoja arvates on mõnigi tee õige, kuid pärast on see surma-
tee“, teab Pühakiri kosta. Põhimõtted on väärt asjad, kuid ilma 
armastuseta on nad tihti külmad ja ohtlikud. Tuleb vist nõustada 
kirjanik Albert Camus’ga: „Põhimõtteid peab hoidma nende elu 
harvade hetkede jaoks, millal on tõepoolest küsimus põhimõte-
test. Tavaliselt piisab killukesest armastusest.“  Jõuluaeg tuletab 
meile seda meelde. Väike laps sünnib ilmale ja paljud suured 
„onud-tädid“ tahavad enda elus midagi muuta, paremaks saada, 
igatseda riiki, millest Jeesus täismehena räägib oma rahavale.

Elu on pidusöök, ütleb Anthony DeMello. Ainult et sa ei märka 
seda. Sind ümbritseb nii palju armastust, rõõmu, õnne, ainult et 
sa ei näe seda, ei tunne, ei ela seda. Sa oled nagu need mehed 

aastavahetuse ilutulestik  
räpina valla keskustes

jõulumõtisklus
Õnnest ja hingest

ja naised, kes lähevad parvega sõitma ning peaaegu surevad 
janusse, märkamata, et vesi, millel nad parvetavad, on magevesi. 
Sa oled nii piiratud, seesmiselt suletud, et ei märka elu enese 
ümber. See, kes elab suletud südamega, võiks samahästi laeva 
lastiruumis kruiisile minna. Ta ei aima ega taipa midagi elu tä-
hendusest, selle seikluslikkusest, erutavusest ja jumalikkusest.

Me saame olla enamad, kui oleme seni. Sõltumata meie 
saavutustest, võitudest ja kaotustest võime minna edasi mööda 
eluteed. Kui kõikvõimas Jumal on tulnud nii ligi inimesele, siis on 
ta minuga ka siis kui olen nõrk, jõuetu ja segaduses. Tehes ruumi 
jõululapsele, teeme ruumi hingele enda sees, sest hing põgeneb 
sealt, kus ruumi ei ole ja täitub alati kõige ilusa ja vajalikuga, 
kui talle lubatakse „hingamist“. Ja siis saab me rõõm täielikuks.

Urmas Nagel,
EELK Räpina Miikaeli koguduse pastor
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räpina rahvalehe MÜÜgikohad
Räpina Rahvalehte saab osta järgmistest  

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

räpina vallavolikogu 
7. novembri volikogu istung
7. novembri volikogu otsused nr 56-63
Otsusega nr 56 tunnistati Margus Narusing valituks majan-

dus- ja keskkonnakomisjoni
esimeheks ja Vello Kasearu valituks majandus- ja keskkon-

nakomisjoni aseesimeheks.
Tunnistati kehtetuks Räpina Vallavolikogu 31. oktoobri 2017. 

a otsus nr 51 „Räpina
Vallavolikogu majandus- ja keskkonnakomisjoni esimehe ja 

aseesimehe valimine”.
Otsusega nr 57 kinnitati revisjonikomisjon koosseisus:
1. Maarika Loodus – esimees;
2. Peeter Sibul – aseesimees;
3. Margus Narusing – liige
4. Vladimir Kondratjev – liige
5. Ulla Preeden – liige
Otsusega nr 58 kinnitati Räpina Vallavalitsus 5-liikmelisena 

järgneva struktuuriga:
1. vallavanem;
2. abivallavanem – planeeringu-, ehitus-, keskkonna- ja 

majandusvaldkond;
3. abivallavanem – haridus-, kultuuri-, noorsootöö- ja sot-

siaalvaldkond;
4. kaks valitsuse liiget.
Otsusega nr 59 määrati Räpina abivallavanema töötasuks 

1 700 (tuhat seitsesada) eurot kuus.
Otsusega nr 60 kinnitati Räpina vallavalitsuse liikmeteks:
1. Enel Liin – vallavanem;
2. Aleksandr Suvorov – abivallavanem;
3. Piret Rammo – abivallavanem;
4. Tiia Kütt – valitsuse liige;
5. Katrin Taimre – valitsuse liige;
Nimetada vallavalitsuse palgaliste liikmetena ametisse abi-

vallavanemad Aleksandr Suvorov ja Piret Rammo.
Otsusega nr 61 otsustati maksta seoses volituste lõppemise-

ga Meeksi valla vallavanemale Aleksandr Suvorov`ile hüvitist 15 
988 (viisteist tuhat üheksasada kaheksakümmend kaheksa) eurot.

Meeksi vallavanem Aleksandr Suvorov on olnud vallavanema 
ametis alates detsembrist 2009. aastast. Seetõttu kuulub raken-
damisele haldusreformi seaduse § 19 lõige 1 punkt 2.

Otsusega nr 62 otsustati maksta seoses volituste lõppemi-
sega Räpina vallavanemale Kaido Palule hüvitist 20 190 (kaks-
kümmend tuhat ükssada üheksakümmend) eurot.

Räpina Vallavanem Kaido Palu on olnud vallavanemana ame-
tis alates 7. märtsist 2016. aastast. Seetõttu kuulub rakendamisele 
haldusreformi seaduse § 19 lõige 1 punkt 2.

Otsusega nr 63 otsustati maksta Enel Liin`ile seoses volituste 
lõppemisega Veriora vallavanemana kuue kuu palga suurust hü-
vitist 9 364,98 (üheksa tuhat kolmsada kuuskümmend neli) eurot 
ja 98 senti, arvestades 13 aasta pikkust tegevust vallavanema ja 
tähelepanuväärset panust Veriora valla arengusse ning seoses 
volituste lõppemisega Veriora vallavanemana.

Jaanuarikuus ilmuvas Räpina Rahvalehes avaldatakse lõp-
likud alatiste komisjonide koosseisud.

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

Piret Sermandi
volikogu asjaajaja-arhivaar

räpina vallavolikogu kontaktandMed

Nimi Positsioon Telefon E-post

Teet Helm Volikogu esimees 505 5297 teet.helm@rapina.ee

Peeter Sibul Revisjonikomisjoni  ning haridus- ja 
kultuurikomisjoni aseesimees 501 9734 peeter.sibul@rapina.ee

Toomas Heering Eelarve- ja arengukomisjoni esimees 504 3974 toomas.heering@rapina.ee

Vilja Kvetkovski Eelarve- ja arengukomisjoni aseesimees 510 8317 vilja.kvetkovski@rapina.ee

Ene Tigas Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees 525 5982 ene.tigas@rapina.ee

Ülo Tuuling Volikogu liige 504 8464 ulo.tuuling@rapina.ee

Vello Kasearu Majandus- ja keskkonnakomisjoni aseesimees 502 2661 vello.kasearu@rapina.ee

Kristi Lillemäe Volikogu liige 5295994 kristi.lillemae@rapina.ee

Ulla Preeden Haridus- ja kultuurikomisjoni esimees 54005833 ulla.preeden@rapina.ee

Leo Kütt Volikogu liige 521 8202 leo.kutt@rapina.ee

Karmen Kukk Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni aseesimees 53584750 karmen.kukk@rapina.ee

Vitali Rõžov Volikogu liige 503 1697 vitali.rozov@rapina.ee

Kaido Palu Volikogu liige 515 9940 kaido.palu@rapina.ee

Andri Võsokovski Volikogu liige 56877335 andri.vosokovski@rapina.ee

Maarika Loodus Revisjonikomisjoni esimees 510 6864 maarika.loodus@rapina.ee

Tiit Kala Volikogu aseesimees 509 1932 tiit.kala@rapina.ee

Vladimir Kondratjev Volikogu liige 506 3277 vladimir.kondratjev@rapina.ee

Meelis Konsap Volikogu liige 527 8809 meelis.konsap@rapina.ee

Mait Meensalu Volikogu liige 517 2724 mait.meensalu@rapina.ee

Margus Narusing Majandus- ja keskkonnakomisjoni esimees 523 5915 margus.narusing@rapina.ee

Mati Tiigimäe Volikogu liige 551 4947 mati.tiigimae@rapina.ee

paraneb  
ühistranspordiühendus  

Mehikoorma ja räpina vahel

Alates 1. jaanuarist avatakse Räpina ja Mehikoorma 
vahel ühistranspordivõimaluste parandamiseks kaks uut 
maakonnaliini 4A (Räpina – Mehikoorma) ja 4B (Mehikoor-
ma – Räpina).

Uued maakonnaliinid hakkavad sõitma esmaspäeviti ja 
teisipäeviti (v.a riigipühadel) marsruudil Räpina-Linte-Naha-
Mehikoorma ja tagasi.

Täpsem liiniinfo on leitav veebiküljel www.peatus.ee.

Anu-Cristine Tokko,
Räpina valla haridus- ja kultuurispetsialist

Märka ja tunnusta 2017
Räpina Vallavalitsus ootab kaasabi ja ettepanekuid, leid-

maks taas väärilised nominendid Räpina valla hõbedastele 
tänumärkidele. Reedel, 26. jaanuaril Räpina Aianduskooli 
saalis toimuval Räpina valla tänuõhtul „Märka ja tunnusta 
2017“ tunnustame ja tõstame esile just 2017. 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 esmaspäevaks, 8. jaanuariks 2018.

Esile tõstetav tegu, saavutus või tulemus peab olema aset 
leidnud või lõpule viidud lõppeval 2017. aastal.

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

räpina kultuurkapital teataB
SA Räpina Kultuurkapital taotluste esitamise tähtajad 

2018. aastal on 19. jaanuar, 16. märts, 25. mai ja 5. oktoober.
Taotlemise kord, taotluse ja aruande vormid on leitavad SA 

Räpina Kultuurkapital kodulehel www.rapinakultuurkapital.ee.
Lisainfo telefonil 514 2596 või e-posti teel kultuurkapital@

rapina.ee.

Anu-Cristine Tokko,
SA Räpina Kultuurkapital juhatuse liige
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1. detsembril 2017 toimus Põlva Spordikeskuses Põlvamaa 
karikafinaal korvpallis. Finaali oli jõudnud Räpina Spordikool ja 
Põlva Roofix. 

Räpina oli finaaliks hästi valmistunud. Räpina läks kiiresti 
juhtima, tegutseti edukalt kaitses ning tabati hästi nii korvi alt kui 
kaugelt. Esimesel veerandil spordikoolile 28:10! Teisel veerandil 
suutis Räpina veelgi vahet suurendada: 15:9. Võiks öelda, et 
esimese poolaja tugeva kaitsemänguga ning agressiivse rün-
nakuga õnnestus finaal juba võiduks kallutada, sest juhiti 43:19. 
Kolmandal ja neljandal veerandajal vastaste poolt murrangut ei 
tulnud ning Räpina Spordikool oligi võitnud karika!

Räpina Spordikooli korvpallimeeskond oli komplekteeritud 
endiste Räpina Kotkaste kui Räpina spordikooli vilistlastest ning 
praegustest spordikooli õpilastest. See oli hea sümbioos – noore-
mad aitasid kiirusega ning kogenumad näitasid mängutarkust nii 
rünnakul kui kaitses. Spordikooli resultatiivsemad olid: Ants Järv 
19p,  Kaivo Pullisaar 17p, Karl Junson 11p, Olver Kaljuvee 10p.

Räpina Spordikool mängis koosseisus: Ants Järv, Marten 
Järvik, Kaivo Pullisaar, Olver Kaljuvee, Priidik Purge, Joosep Si-
bul, Märt Tolmusk, Ragnar Lõhmus, Karl Junson, Reijo Sõukand, 
Andreas Närep, Alvaro Krasnov, Glenn Rahasepp, Risto Lillemäe, 
Harri Mähar, Toomas Kilk, Eric-Justin Jõks ja Raiko Belausev.

Räpina võistkondadele on Põlvamaa karikavõit korvpallis 
viimase 10 aasta jooksul juba 9. karikas!!!

Ants Järv,
Räpina Spordikooli direktor

Üle-eestilise suursarja EESTI MAAKILB II eelvoorus osales 
55 võistkonda.

Mängupaigad olid regiooniti erinevad. Ugandi regioonis olid 
Räpinas 2. detsembril võistlustules 14 võistkonda. Uue võist-
konnana oli lisandunud Räpina suurvalla võistkond koosseisus: 
Priit Naruskberg, Huko Laanoja, Urmas Kalla ja Mait Meensalu. 
Võistkonnas Räpina mängisid Riho Zupsman, Mari Kala, Jaan 
Lomp ja Tiit Purika. 

Võistluse avasõnad ja meened Põlvamaad esindanud kolmele 
võistkonnale andis üle Peeter Sibul Põlvamaa Spordiliidust.

Esitati 50 küsimust sõnas-pildis ja helis. Mängujuht oli Koit 
Nook Põlvast. Võitis võistkond Otepää 83 punktiga. Teine oli Rä-
pina suurvald 76 ja kolmas Puka 62 punktiga. Võistkond Räpina 
kogus 52 punkti nagu esimeseski eelvoorus ja sai lõpptulemuseks 
104 punkti, millega ollakse üldarvestuses 32.-36. koha jagamisel. 
Võistkonnal seisab ees otsustav tõehetk 13. jaanuaril B-finaalis. 

Räpina suurvalla 76 punkti oli üle-eestilises arvestuses 4. 
tulemus. Otepää 83 punkti 100 võimalikust on Eesti maakilva 
rekord. Senist rekordit 82 punkti 100-st jagasid Kuke talu ja Saue 
Tammetarkade võistkonnad.

Vooru parimad:
Otepää   83
(Väärispuupead) Tallinn  79
Räpina suurvald  76
Kose   76
Haapsalu  74
Türi   69
Põltsamaa  69
Keila   69
Räpina on Eesti mälumängu kaardil jälle tagasi. Räpina 

suurvalla võistkonnal on võimalus teha ajalugu. Tulla läbi B-finaali 

 5. detsembril kl 12 toimus Tallinna Õpetajate Majas 
võistluse „Kodu kauniks“ pidulik lõpetamine. Kuulutati välja 
AASTA KODU ja AASTA AED: Aasta kodu tiitel koos 2500 
euroga Swedbankilt läks Rakverre Lee ja Mehis Paju helge 
isikupäraga väikesele kodule; Aasta aia tiitel koos 2500 
euroga Bauhofilt perekond Ulvi ja Lembit Saare voolavate 
lillejõgedega ja paljude erinevate aiaruumidega, kuid siiski 
terviklikule aiale.

Võistlust Kodu Kauniks korraldab kahekseteistkümnendat 
aastat ajakiri Kodu & Aed. Lisaks aasta kodu ja aasta aia aunime-
tusele jagati sponsorite abil välja 29 muud preemiat, sealhulgas 
13 rahalist ja tiitliga auhinda.

Ajakirja Kodu & Aed peatoimetaja Ele Praks: „Eesti kodud ja  
aiad annavad Eestile näo. Konkurss “Kodu kauniks” on oluline 
kultuurisündmus, iga-aastane tõend sellest, et Eesti kodukultuur 
elab, areneb ja õitseb. Laiemalt vaadates puudutab see igaüht – 
soovime, et ümbritsev keskkond meid meie tegemistes toetaks.“

Huvi võistluse vastu on läbi aastate olnud püsiv, majanduselu 
tõusud ja mõõnad pole seda kõigutanud. Aasta aastalt on võimalik 
läbi konkursi jälgida, kuidas meie inimestel läheb, mida tänapäe-
vases mõistes tähendab maa- või linnakodu, kuidas inimesed 
elavad ja mida oluliseks peavad.

Žürii koosnes ajakirja Kodu & Aed toimetajatest, sponsorite 
esindajatest, lõpliku kaalu andis preemiaotsustele sisearhitekt 
Ivi-Els Schneider ja aiandusspetsialist Eneli Käger.

Pidulikul lõpusündmusel Tallinna Õpetajate Majas tervitas 
konkursil osalejaid ka Riigikogu esimees Eiki Nestor. 

Nimekiri preemiasaajatest:
Aasta parima vannitoa tiitel ja 1000 € preemia Gustavsbergilt 

läks perekond Roosile lihtsa, kuid armsa maamaja vannitoa eest.

pÕlvaMaa karikavÕitja korvpallis 2017 on räpina spordikool!

Võidukas Räpina Spordikooli meeskond.                                                                                                                    Foto erakogust 

räpina on eesti Mälumängu kaardil tagasi

Võistluse meened andis üle Peeter Sibul Põlvamaa Spordi-
liidust.                                                                Foto erakogust
(12.jaanuar 2018) ja A-finaali (10.veebruar 2018) superfinaali (10.
märts 2018) Paides.

Tahaks väga loota, et Priit Naruskberg, Huko Laanoja, Urmas 
Kalla, mina ja loodetavasti liituv noormängija Peeter Samoldin 
mängime 10. märtsil Eesti Maakilva superfinaalis medalitele.

Räpina mälumängurid tänavad Räpina vallavanemat proua 
Enel Liini ja Räpina vallavalitsust.

Kauneid jõule ja head uut aastat!

Mait Meensalu,
Räpina Mälumängu Selts

Parima värviidee tiitli ja 1000 € preemia Vivacolorilt pälvis 
Elina Kasesalu põnev ja sisutihe kodu Tallinnas Männiku teel.

Põhjamaise kodu preemia, 1000 € Hemtexilt sai Anneli 
Haljaste hästi renoveeritud suvekodu eest Pärnus.

Stiilse kodu tiitli koos 1500 € Iittala kinkekaardiga pälvis 
Mustamäele glamuurse stuudiokorteri loonud Mirjam Väljaots.

Parima magamistoa tiitel ja 1500 € preemia Sleepwellilt 
läks perekond Mäe üllatusi tulvil miniatuursele maamajale Karla 
külas Harjumaal.

Kodufinalistide hulgast valiti taaskord ka publiku lemmik – 
Kinnisvara24.ee preemia, 1000 €, sai perekond Lepikult Raasikul.

Parima maastikukujundusega aia tiitel ja 1500 € Husqvar-
nalt läks Valgamaale Karulasse suurejooneliste vaadetega pargi 
mõõtu aia loonud Marika Villemsoni perele.

Noore pere aia tiitli ja 1000 € Horticomilt said Maris Uudeküll 
ja Dmitri Okatov Tamsalus asuva aia edeneva ja areneva aia eest.

Loomasõbraliku aia tiitel ja 1000 € preemia Scandagralt läks 
Valgamaale Möldresse Siiri-Maie Suijale põlvest-põlve korras 
hoitud vana taluaia eest.

Fiskarsi eripreemiad, 500 € kinkekaardid, pälvisid Kairi 
Kase ja Argo Punneki imeline aed Räpinas, mitmekülgsete 
aiarajatistega ja eriliselt pilkupüüdev Marju ja Robert Luhti aed 
Tartus ning Piret ja Väino Rasti moodne ja maitsekas aed Tallin-
nas Kloostrimetsas.

Eestis ainulaadse aiakultuuri edendamise preemia Bau-
hofilt pälvis sel aastal aiandusspetsialist ja autor Harri Poom.

Ühinenud Ajakirjad OÜ pressiteade

võistluse „kodu kauniks 2017“ võitjad on selgunud

ajalooõpetajate kongress
Eestimaa ajalooõpetajad kogunesid 18. novembril Tallinna 

Reaalkooli VII ajalooõpetajate kongressile, mille teema oli „Põhi-
õigused demokraatlikus ja diktatuures Euroopas maailmasõdade-
vahelisel perioodil“. Eesti õpetajate kõrval osales külalisõpetajaid 
ja ajaloolasi neljateistkümnest partnerriigist, kes viisid läbi temaa-
tilisi töötubasid. Põlvamaa ajalooõpetajaid esindasid kongressil 
ajalooõpetajad Tiiu Leppikus, Mait Kuusik, Mariliis Hämäläinen 
ja Tarmo Tammes. Koos ajalooõpetajatega osales kongressil 
Räpina Ühisgümnaasiumi õpilane Märten Kala. 

Kongressi eesmärgik oli teadvustada inimeste põhiõiguste 
kaitse olulisust Venemaal toimunud oktoobrirevolutsiooni järgse 
ajastu ja Euroopa ajaloo maailmasõdade vahelise perioodi hoiata-
vate näidete taustal, mil poliitideoloogiliste eesmärkide elluviimise 
nimel peeti mõnigi kord  põhjendatuks inimeste põhiõiguste rikku-
mist, rajades teed kommunismi ja natsismi inimsusevastalistele 
massikuritegudele. Kongressi avasid justiitsministeeriumi kantsler 
Tõnis Saar ja ajalooõpetajate seltsi esimees Madis Somelar. Pea-
ettekandega „Oktoobrirevolutsioon ja põhiõigused“ esines Inimõi-
guste Instituudi juhatuse esimees Vootele Hansen. Ettekannetele 
järgnesid töötoad, kus erinevate riikide ajalooõpetajad tutvustasid 
kolleegidele, kuidas nende maade koolides käsitletakse tundlikke 
teemasid kodumaa ajaloost.

Kongressi korraldajad olid Inimõiguste Instituut ning Eesti 
Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Selts, toetasid justiitsministeerium, 
haridus- ja teadusministeerium ja Tallinna Reaalkool. Kongressi 
toimumise aeg oli valitud seoses saja aasta möödumisega Eesti 
Maanõukogu kuulutamisest kõrgeimaks võimukandjaks Eestimaal 
15. novembril (vkj 28. novembril) 1917. aastal. Ajalooõpetajate 
kongresside traditsioon sai alguse 1920. aastatel ja taastati Eesti 
taasiseseisvumise järel 2011. aastal. Ajalooõpetajate seltsi järgmi-
ne suurem üritus on kavandatud koostöös Tallinna Reaalkooliga 
25. veebruaril 2018, mil kogunetakse, mälestamaks 100 aasta 
möödumist Eesti Ajutise Valitsuse esimesest istungist Tallinna 
Reaalkooli aulas.

Tarmo Tammes,
Põlvamaa ajaloo- ja ühiskonnaõpetajate ainesektsiooni juht

Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi volikogu liige

Muutuvad piirid

Tonditosina vallaga maakond
uuel aastal saab uue näo.
Oli lahkujaid, juurdetulnuid.
Oli kartus, et maakond kaob.

Need kes liitusid, kas ise teadsid - 
alus ammugi rajatud on.
Kirik, kombed ja rahvariided.
Uueks vallaks sai kihelkond.

Nüüd jäid alles kolm venda või õde
Põlva, Kanepi, Räpina
Tartu- Võrumaa vahele jäävas
kolme kopraga Põlvamaal.

07.12.2017 

   Jaan Kivistik
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1.a klassi õpilased meisterdasid vanadest klaaspurkidest, 
joogiklaasidest ja tühjaks põlenud küünlaümbristest uued küünla-
laternad ning kaunistasid siidpaberist mosaiigiga.

1.b klassi õpilased meisterdasid kabemängu. Nad kasutasid 
pappi, paberite ülejääke ja plastmassist pudelikorke.

3.a klassi õpilased kasutasid piltide tegemisel puulehti, rek-
laame ja kartongijääke.

Neljandate, kuuendate ja seitsmendate klasside õpilased 
meisterdasid taaskasutatud materjalidest lindude toidumajasid. 
Tööd jätkame ka järgmisel nädalal.

Tütarlaste käsitöös kasutasid õpilased vanapaberit uute ese-
mete valmistamiseks. Nii valmisid korvid ja karbid. Ülejäänud pabe-
ritükid kasutati ära pabermassi valmistamiseks, et teha jõuluehteid. 
5. ja 7. klasside tüdrukud tutvusid erinevate paberi taaskasutamise 
võimalustega: papje mashe, kujunduselementide valmistamine 
ja kuidas vanadest ajakirjadest uhkeid kinkepakke teha. 8. ja 9. 

jäätmetekke vähendamise nädal räpina Ühisgümnaasiumis
klasside tüdrukud tutvusid Reet Ausi loominguga. Sellega, kuidas 
ta tekstiilitööstuse jäätmeid kasutab.

6.b klassi õpilased arutlesid, mis on jäätmed, kuidas need 
tekivad ning mida nendega teha. Valmis ideekaart.

7. b klass arutles rühmades, milline on keskkonnasõbralik 
kodu. Valmis ideekaart.

7.a klass arutles rühmades, milline on keskkonnasõbralik kool. 
Valmis ideekaart.

11. klass tutvus leheküljega www.tarbitoitutargalt.ee. Õpilased 
tegid rühmades kokkuvõtted teemadel „Kuidas osta?“, „Kuidas toitu 
säilitada?“ ja „Kuidas toitu valmistada?“.

9.b klass vaatas filmi „The Story of staff“ ning rühmades koostati 
ideekaart teemal „Tarbimine kui probleem“.

12. klass vaatas filmi „The Story of staff“ ja iga õpilane pani 
kirja, mis probleemidest filmis räägiti ning missugused lahendused 
välja pakuti.

4.–12. klasside õpilased osalesid projektis “Euroopa jõulupuu”, 
kus õpilased valmistasid jõuluehteid 12 riiki. Suurem osa jõuluehe-
test valmistati taaskasutatud materjalidest.

23. novembril toimus 1.–4. klasside õpilastele lõbus karneval. 
Lapsed olid riietunud mardi- või kadrisandiks või mõneks muuks 
vahvaks muinasjututegelaseks. Kostüümide õmblemiseks kasu-
tasid õpilased ja vanemad vanu rõivaid.

23. novembril toimus 5.–12. klassidele moeshow, mille teemaks 
oli „Eri ajastud ja rahvad“. Kostüümide õmblemiseks kasutasid õpi-
lased vanu rõivaid ning laenutasid Estonia ja Vanemuise teatritest 
vanu kasutatud kostüüme.

Õpetajate toa kohviautomaadis tekkinud kohvipaksu kogutakse 
ja kasutatakse komposti valmistamiseks.

Räpina Ühisgümnaasium

lindude toidumajade meisterdamine paberkorvide ja jõuluehete 
meisterdamine

ideekaart „Mis on jäätmed ja  
kuidas neid taaskasutada?“

jõuluehted

kadrikarneval

Moeshow

liigne või liigutav?
Jaan Kivistiku teine* 

luulekogu „Liigne või liigu-
tav?“ juurdleb elu ja luule 
üle, vaatleb ilma ja olusid 
ning jagab kõrgelt nõutud 
elutarkusi. 

Nagu pealkirigi vihjab, 
muretseb autor luule tarvi-
likkuse üle – on see liigne? 
Ega ilu sünni ju patta pan-
na, nagu ütleb vanarahvagi 
tarkus. Või on see hoopis 
liigutav? Inimene vajab ka 
vaimutoitu, mingit tuge või 
pidepunkti, midagi, millest 
innustuda, et tiivulisemalt 
uude päeva minna. Allakir-
jutanu kuulub ilmselt selle 
segmendi hulka, kes on 
kindlalt veendunud vaimu-

toidu hädatarvilikkuses, mida Jaan Kivistiku, kindlasti liigutav, 
luulekogu meile pakub.

Üks raske viga
on mul küljes kogu aja.
Ma luuletan
ja arvangi, et olen luuletaja.
Nii kirjutab Jaan Kivistik oma luulekogu tagumisel kaanel 

olles justkui peaaegu et leppinud oma saatusega – olla luuletaja.
Jaan Kivistiku luule igast osast õhkub elutarkust, filosoofilist ja 

mõtlemapanevat. Lugeja silme ette kerkivad värvilised pildid, tema 
mõte tõuseb lendu ning jääb loetu järelmõju toel päris pikaks ajaks 
ülevasse seisundisse. Säärastest oludest sünnivad uued mõtted.

On tunda kirjutaja sügavat lugupidamist looduse vastu läbi 
tema hoolikalt jälgitud looduspiltide või -olude kirjelduste. Lugedes 
neisse põimitud vanarahva tarkusi, leiame end mõtlemapanevate 
muutuste lävelt. Luule kutsub hoolima ja märkama.

Luulekogu tagumisel kaanel on tsiteeritud ka Doris Karevat: 
„Elutark ja südamlik kogum tähelepanekuid ja meenutusi, loodus- 
ja juhuluulet, värsivormi kätketud tõekspidamisi. Küllap jõuab ka 
„Liigne luule“ oma lugejateni – raamatu sõnum on ju mitte liigne, 
vaid pigem liigutav.“

Nagu alati, olen poetessi arvamusega päri ning soovitan 
teilgi lugeda.

*Autori esimene luulekogu „Kevadest sügiseni“ ilmus 2015. 
aastal, ülevaade sellest on avaldatud 2015. aasta juulikuu Räpina 
Rahvalehes.

Anu-Cristine Tokko,
Räpina valla haridus- ja kultuurispetsialist



räpina rahvaleht 5detsember 2017

Räpina lasteaias Vikerkaar oli novembrikuu väga tihedalt 
sisustatud. Tegemisi oli nii suurtel kui väikestel. Lisaks laste 
tegemistele pakkus november palju põnevat  lasteaia  töötajatele. 

Kuu alguses toimus  kollektiivile Pille Kriisa koolitus teemal  
Suhted, suhtlemine ja konfliktide lahendamine. Koolitus oli väga 
omanäoline ja praktiline, sest koolitajal oli palju nippe, mida 
edaspidises töös kõrva taha panna.

Ülemajalistest üritustest tasub kindlasti ära märkida nii 
mardi- kui ka kadripäeva. Mardipäeval pakkusid meile erinevaid 
tegevusi Sipsikute rühma lapsed. Kadripäeval väisasid lasteaeda 
traditsiooniliselt 1. klassi lapsed, lauldes kadripäevale kohaseid 
laule, tantsiti ning loeti luuletusi. Samuti küsisid kadrid ka erine-
vaid mõistatusi.

Nipitiri teater haris lapsi etendusega Võluleib, õpetades neid 
väärtustama maad, leiba ja leivavilja.

Novembri keskel tähistasid rühmad ka isadepäeva. Sel korral 
tähistas seda sündmust iga rühm omamoodi. Mõmmide rühm 
tähistas isadepäeva koos isadega lauldes. Sipsikute rühmas käis 
külas isa, kes tutvustas karmoška pilli ning koos lastega lauldi 
kõigile tuttavaid lastelaule. See päev tegi kõigil lastel tuju rõõm-
saks. Lisaks isadepäeva tähistamisele võtsid Sipsikud, Muumid 
ja Lepatriinud osa Põlva Lepatriinu lasteaia poolt korraldatud 
maakondlikust lastetööde näitusest Eestlane olla on uhke ja hea.

Lepatriinude rühma lapsed käisid isadepäeva puhul laste-
vanemate eestvõtmisel Koidula piiripunktis tutvumas piirivalvuri 
tööga ning ka piirivalvekoeraga.

Krõllide rühm pidas novembris isadele pühendatud perepäeva 
õues, kus toimus fotojaht, viktoriin ning lõpuks joodi koos sooja 
teed. Rühmas oli terve novembrikuu pühendatud peredele ja 
lastele. Lapsed tõid kodust oma perepildid, mis asetati koos 
seinale. Lasteaia kodus meisterdas üks  isa koos lastega suure 
puidust auto.

Muumide rühmas käis külas lausa mitu isa. Üks isadest 
tutvustas lastele jahindust - näitas erinevate loomade nahkasid 
ja meisterdas koos lastega ämblikuvõrku männikäbidest. Teine 
isa valmistas koos lastega õunast luige ning rääkis lastele õunte 
kasvatamisest. Ning veel üks isa rääkis lastele erinevate teravil-
jade  kasvatamisest.

Räpina on väike koht, kuid siin elab palju andekaid ini-
mesi. Üks niisugustest on lasteaia kokk Eve Austa, kel joo-
nistamine-maalimine lihtsalt hobiks. Ja see hobigi on üsna 
noor alles, kuid juba nii viljakas, et sellest sai näituse avada.

Väikest kasvu särasilmse Eve Austa hobikorras valminud 
pildid ja maalid hakkasid inimestele esmalt silma Hea kodu 
päevade raames, mil tema kodukohvikus sai Eve loominguga 
tutvuda. Neid juhtus nägema ka loomemaja juht Leo Kütt, kes 
tegi Evele ettepaneku loomemajas näitus avada. Praegu saabki 
vaadata Räpina loomemajas Eve Austa maale ja joonistusi, millel 
ta on kujutanud vanu Räpina vaateid, erinevaid paiku Eestis ning 
mujal, lisaks portreesid esivanematest ning Eesti ajalugu mõjuta-
nud suurkujudest. Näitus on avatud jaanuari keskpaigani. Näha 
saab erinevaid tehnikaid - pliiatsit, akrüülimaali. Looduspildid on 
tehtud akrüülimaalidena kas Eve enda maastikufotodelt või laste 
välisreiside fotodelt. Põnevad on postkaartide pliiatsijoonistused, 
millelt võib näha vanaaegseid Räpina vaateid. Pliiatsiga on tehtud 
ka riigimeeste portreed.

Millal sa Eve joonistamisega tegelema hakkasid?
Eks ma nagu kõik lapsed joonistasin lapsepõlves, aga et 

ma seda nüüd nii hästi oleks teinud, ei mäleta küll. Koolis sai 
ka joonistatud kunstiõpetuse tundides, aga pärast seda enam 
mitte. Ei mäleta et oleks eriline wunderkind olnud joonistamise 
alal. Minu viimatisest joonistamisest kuni praeguseni kulus oma 
30+ aastat. Kui ma käisin Räpina aianduskoolis maastikuehitust 
õppimas, siis  oli meil vaja joonistada ka plaane ja visandeid. 
Seal siis  üks mu õpetajatest ütles meie kursuse naistele, et kas 
te teate kui hästi Eve joonistab… Ju siis sealt see mõte minus 
idanema hakkas. Ja mõni aeg hiljem sain ma endale äraviska-
misele mineva molberti, mis oli vaja endale koju tassida. Siis ei 
teadnud ma veel midagi sellest, et ma lähen aasta hiljem Jane 
juurde Loomemaja kunstiringi ja hakkan joonistama. Aga no nii 
see läks, annad kuradile sõrme, võtab terve käe.

Näha saab erinevaid tehnikaid – pliiatsit, akrüülimaali. 
Kuidas nende tehnikateni jõudsid?

Pliiatsijoonistused Räpinast on mu abikaasa projekt. Ühel 
õhtul ütles ta mulle, et mis sa ikka siin niisama passid, tee midagi 
kasulikku, joonista vanaaegset Räpinat. Ta nimelt kogub vanu 
tsaariajast ja Eesti Vabariigi ajast pärit fotosid ja postkaarte 
Räpinast ja Räpina lähiümbruse kohtadest, mida mina nüüd 
siis joonistan. Vahelduseks pliiatsijoonistustele sai vahepeal ka 
akrüülmaali tehtud. Mulle meeldib joonistada looduspilte, metsa, 
vett. Joonistamine on mul põhiliselt talvine tubane tegevus. Ke-
vadel kui labida kannatab mulda lüüa ja sügisel kuni praktiliselt 
lume tulekuni tegutsen ma oma aias. Esimest korda näitasin oma 
pilte Räpinas mai lõpus Kodukohvikute päeval. Üheks päevaks sai 
avatud oma aed kohvikulistele, kes kohvi ja küpsetisi nautisid  ning 
joonistusi-maale vaatasid. Tagasiside oli väga positiivne. Edasi 
panin mõned pildid üles oma Facebooki lehele. Sellele reageeris 
kohe loomemaja juhataja Leo Kütt, kes pakkus välja, kas ma ei 
tahaks teha loomemajas oma piltidest näitust. No andsin siis 

pooleldi jah sõna. Ja kui paar nädalat tagasi Maiu, loomemaja 
projektijuht, mulle sõnumi saatis küsimusega „Kas oled valmis 
nüüd näitust üles panema?“ vastasin, et pole valmis, aga teeme 
ära. Edasi läks juba nii nagu läks. Näitus sai üles pandud ja ka 
nime mõtlemine ei võtnud kaua aega. See Minu Eesti tuli nagu 
iseenesest.

Mis ajendas sind riigimehi portreteerima?
Riigimeeste portreed said alguse vanema poja soovist. Ta ni-

melt tahtis et ma joonistaksin talle II Maailmasõja aegseid tegelasi 
ja mõned pildid tema lemmikmuusikutest. Kui pildid said valmis 
joonistatud, tekkis mõte, et prooviks Eesti esimese Vabariigi 
aegseid ministreid ja riigivalitsejaid ka joonistada.

Riigimehed on nii tõetruult välja tulnud, kas olid ise ka 
üllatunud, kui alustasid nende joonistamist, et nii sarnased 
said?

Jah, mulle meeldis neid joonistada  ja see oli üllatus ka mulle 
endale, et need nii hästi välja tulid. Samuti meeldib mulle teha 
vanaaegsete fotode järgi pliiatsijoonistusi, sest kui palju on neid 
inimesi, kes on näinud pilte 100 aasta tagusest Räpinast. Need 
pildid on mulle südamelähedased. Neist piltidest tuleb välja meie 
pere meelsus – tugevalt rahvuslik ja traditsioone austav.

Milline tehnika sulle kõige enam meeldib?
Kuna ma olen suhteliselt kannatamatu ja tahan kohe tulemust 

näha siis ma maalin akrüülvärvidega. Akrüül kuivab kohe ja kui 
miskit ei meeldi saab kohe üle maalida. Õliga peab kauem oota-
ma. Lemmikuks on loodusmaalid, mets ja vesi. Pliiatsijoonistused 
on ka mu ühed lemmikud. Katsetanud olen ka akvarelliga ja soft 
pastellidega joonistamist.

 
Juttu ajas 

Vaike Tammes

Koolieelikutest poistele toimus majasiseselt üritus Rammu-
mees. Poisid pidid valmistama rammuandva võileiva, võistlema 
erinevatel spordialadel ning joonistama ja tantsima.

Tutvumine erinevate ametitega
Erinevate ametite nädalal käisid Sipsikute lapsed tutvumas 

müüja tööga kaupluses „Mariine”. Muumide rühma lapsed olid 
aga õppekäigul Räpina Päästekomandos, kus tutvustati lastele 
päästeameti tööd.

Räpina Loomemajas Monica de Norte maalide näitust käisid 
vaatamas Õnneseened. 

Meie oma lasteaia kokal oli Loomemajja üles pandud oma 
näitus maalidest, mida külastasid Õnneseente, Krõllide ja Le-
patriinude rühm.

Jõulurõõm tungib vaikselt põue ning usume, et kõik - nii 
suured kui väikesed - leiavad endas rahu, mõistmist ning aega 
iseendale.

Rahulikku jõuluaega teile kõigile!

Õnneseente rühma õpetajad 

Katrin Raudmäe ja Ivi Kopli

kaks luuletust eestlastest
1.

tule aga tule
eestlane
kopa- ja labidaühistusse
maa sees vee all on raha jee
tiri aga tõmba
eestlane

tule aga tule
eestlane
rongiga sõitma tsuh-tsuh piilupart
tule aga tule
siuh see oli leedu näe
berliinis oodatigi sind hahahaa

laku aga panni
eestlane

jedem bõstro i daleko
jedem das seine

2.

kabujalakene

hundivilekene

teie eriline

meie tavaline 

ukse ette valvama me
luua jätame
esikusse pimedasse
asetame reha

kukeseene istutame
saunalavale
oleme ju eestlased ja
miskit pole teha

Aapo Ilves

tegus novembrikuu enne jõuluaega  
vikerkaare lasteaias

Muumipere meisterdused isaga.                        Foto erakogust

„Minu eesti“ –  
hobikunstnik eve austa näitus loomemajas

Fotod: Maiu Vares
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Loomeinimeste konsentratsioon Sillapää lossi saalis oli 14. 
detsembril nii suur, et kannataks ehk võrdlust Kuku Klubiga. 
Magnetiks oli kunstnik, arhitekt ja luuletaja Leonhard Lapin, kes 
ise küll kohale ei tulnud, kuid teda esindas sõber ja aatekaaslane 
Kalle Mälberg. Piduliku koosviibimisega tähistasime professori 
peatselt saabuvat 70. juubelit.

Lapin on Räpina poiss, sündinud, kasvanud, koerusi teinud ja 
koolis käinud siin. Tema endine kodumaja asub Vabaduse tänav 
52 ja lähedased puhkavad Ristipalo kalmistul. Muuseumile on ta 
annetanud noorpõlve töid, samuti autobiograafia „Hällist ranitsani“ 
käsikirja. Selle kirjutas ta XI klassis, dateeritud 3. veebruar 1965. 
Viimasel leheküljel on ridamisi autogramme, välja võib lugeda sel-
lised nimed: S. Kalnin, H. Kraak, T. Sulg, E. Petersoo, T. Kiudorv, 
M. Tsahkna, H. Raudask, P. Treier, Madisson, Ritslaid, Eriste jt.

Näitusel oli kaheksa visandit Räpinast ja ümbrusest, akvarell 
1966; sõpradele Räpinas tehtud exlibrised: Rein Rätsep, Lembit 
Ulfsak, Nikolai Laanetu, Alo Heikla ja vend Voldemar Lapin; ka-
vandid lavastusele Leo Agren „Ballaad“, joonistatud Lembit Ulfsaki 
soovil 1967. a; varasemaid originaaljoonistusi, kolm linoollõiget, 
mis on lõigatud Räpinas, sünnipäevakaart Vilen Künnapult ja 
muid materjale.

Räpina Ühisgümnaasium deponeeris meile Leonhard Lapini 
autoportree II, siiditrükk; lito „Perekond ja kodu“ 1984 ja lito 
„Videovõim“ 1985. Näitust ilmestas Räpina logo: hea kodu koht, 
mille kujundas professor Lapin. Räpina logo sümboliseerib üldis-
tatud dekoratiivse lehemotiiviga linna kui eesti aianduse keskust. 
„Lehemotiiv asub kolmnurga sees, mis viitab Räpina mõisahoone 
klassitsistlikele kolmnurkviiludele, kuna ajalooliselt domineerib 
siinses arhitektuuris klassitsism,“ lisas Aapo Ilves. Kalle Mälbergi 
ütluse kohaselt on Räpina viljakal pinnal sirgunud kunstnik Leon-
hard Lapini sarnane ka multitalent Aapo Ilves.

Lapsepõlvesõber ja naabripoiss Peedu Kaare meenutas 
kuidas nad poistega omavahel spordivõistlusi korraldasid. Ise 
nimetasid neid olümpiamängudeks, kuna spordialasid oli palju. 
Võitjad said Leo kujundatud diplomid. Leo stsenaariumi järgi tegid 
poisid oma sõpruskonnaga  actionfilmi, Lembit Ulfsak ka pundis, 
see oli tema esimene filmiroll. Filmid ilmutas Heino Vijask. Taivo 
Möller meenutas filmi lõpukaadreid: Valli veeti põõsasse ja siis tuli 
koer, kes tõstis jalga. Rätsepa Rein muretses kitsasfilmi aparaadi, 
see oli tehnikumi oma, isa kaudu saadud.

Omaaegne koolidirektor, valla aukodanik Oskar Tuvik tunnus-
tas 1965. aasta lendu, kus Lapin lõpetas. Neil oli palju häid ideid 
ja nad olid väga aktiivsed. Lõpuaktusel esines kõnega Leonhard, 
kelle sõnad on direktoril meeles: „Me oleme nagu kevadel laudast 
välja pääsenud vasikad, kes kepslevad ja pusklevad“ … Tuvikule 
meenus ka see, et Leo vend Voldemar Lapin oli Kalevi kommivab-
riku peatehnoloog, tema eestvedamisel tehti Nõukogude Liidus 
esimesed partiid närimiskummit. Klassiõde Anu Nael mäletab 

  tartu jaama tänav  
aastal 1947

Mehikoormas peale sõda mingit ravivõimalust ei olnud.  Sõja-
aja kehv toit ja külm maja, see röövis väikese poisi tervise. Kõrge 
palavik kestis juba mitu nädalat. Mehikoormas oli ainult velsker, ta 
kuulas mind ja leidis midagi kahtlast olevat. Saatis mind Tartusse 
kopsuröntgeni. Röntgeni järjekorras olin õige mitu päeva. Meelde 
on jäänud purustatud lage linn ja palju lund. 

Ühed sugulased elasid Tartus Jaama tänaval, ja seal ma selle 
nädalakese veetsingi, mis osutus lapsele väga pikaks ajaks. Päe-
val vahtisin aknast välja, aga õhtul tuli koguaeg emakene meelde, 
ei saanud kuidagi uinuda. Suur seinakell muudkui tiksus ja tiksus 
oma monotoonse rütmi ja heliga, iga tunni aja pärast andis ta 
endast märku, see justkui ärritas väikest põngerjat. On meeles 
see linnakorteri lõhn, see ei olnud niisugune, nagu metsaäärse 
majakese toalõhn, see oli midagi suursugust. See tuba mind ei 
huvitanud, tahtsin tagasi metsatallu, oma emakese juurde. Toa 
põrand oli kollane, nagu nüüd öeldakse - ookrikarva. Kell oli suur 
pommidega, uks oli tammepuust ja mingisuguste ornamentidega. 
Mööbel oli väga vanaaegne ja massiivne.

Suure tooli lükkasin akna juurde ja suuremajao ajast olin akna 
juures. Pea käte vahele surutud, vaatasin väljas toimuvat. Tänav 
oli lahti ajamata, veoauto vingerdas siiski lumest läbi, ise sinist 
suitsu välja ajades. Neid veoautosid sõitis päeva jooksul mööda 
paar-kolm tükki. Aknast mööda kõndisid ka mõned inimesed, 
märkasin neil kõigil olid jalas kõrged säärikud või lubjavildid. 
Kõige rohkem huvitas mind üle tee asuv vabrik. Vabrikul oli 
punane plekk-katus ja korstnaks kõrge jäme raudtoru, mis oli 
kolmest kohast kinnitatud jämeda traadiga, et torm teda minema 
ei pühiks. Oli näha, et korsten läheb ka katuse juurest soojaks, 
räästast rippusid alla pikad jääpurikad. Seda hoonet ma ise pi-
dasin nahavabrikuks, kui tuul oli vabriku poolt, puhus sealt halba 
haput haisu. Kas see oli õige või vale, seda ma ei tea. Jälgisin 
seda  valget korstnast tulnud suitsujuga, mis algul sööstis ülesse 
ja seal paisus, siis jälle ühelepoole, siis liikus vastassuunda ja 
sellest järeldasin, et on tõusnud tuul. Äkki kukkus aknaklaasile 
lumehelbeke, jätsin tehase jälgimise sinnapaika ja jälgisin lume-
helbekest. Algul oli ta keset  klaasi, siis vajus aeglaselt alla ja 
sealt tuule mõjul akna nurka, sinna jäi ta pidama. Pidin ennast 
liigutama, et teda jälle näha. Hommikul tõttasin seda lumehelbe-
kest vaatama, aga öösel oli olnud kõva külm ja lumehelbeke oli 
külmunud jäämassi sisse. Selle peale sain väga kurvaks.

Röntgen tehtud, oli isa mulle järgi tulnud, et kodu poole sõita. 
Diagnoosiks oli: haigestunud kopsunäärmed. Taheti panna sana-
tooriumi. Ma küsisin: “Kas ema saab ka kaasa tulla?” Öeldi: “EI.” 
Ma ütlesin: “Siis ei lähe ka mina.”

Kodus aegamööda kosusin ja sain ikkagi ka koolis käia. See 
oli noore jõmpsika sõjajärgne lugu aastast 1947.

Kalju-Johannes Kullerkupp

seinalehes „Herilane“ ilmunud Leo karikatuure ja repliike. Hele 
Harak hoiab heegeldatud linikut, kingitus Sofia Lapinilt.

Leonhard Lapini ema Sofia oli väga sümpaatne ja hinnatud 
müüja nn Loderaua poes, virk, rõõmsameelne ja lahke. „Poe 
õhkkond oli sõbralik, kuigi pidime pikas järjekorras seisma,“ rääkis 
Malle Terepson-Madisson ja jätkas: „Leo õde Valentina oli imeilus, 
silmapaistev tüdruk, aktiivne, tantsis segarühmas. 1955. aastal 
käisime koos laulupeol.“

Meie vestlusringi taustaks kõlasid Tartu Ülikooli pulli- ja 
paroodiaansambli Rajacas laulud, kus teiste hulgas män-
gisid Lapini klassivennad Nikolai Laanetu ja Jüri Tenson.   
Professor Lapin kirjutas muuseumile: „Kunagi ehk võiks teie 
kultuurikeskuses korraldada suurema näituse minu loomingust.“ 
Loomemaja galerii on selleks sobiv koht, kaks Leod, Kütt ja Lapin 
tegutsevad.

Sillapää lossi saalis käivad renoveerimistööd, vestlusringi ja 
näituse saime korraldada kokkuleppel ehitajatega, õhtul pakki-
sime näituse taas kokku. Täname kõiki vestlusringis osalenuid, 
samuti häid abilisi: Räpina ÜG, kultuurikeskus, muusikakool, 
raamatukogu ja Enn Reinvee. Pealkirjas toodud lause on katkend 
Lapini poeemist - kõik voolab vaikselt ajamerre.

Kalle Mälberg soovitas õhtul vaadata Ringvaadet, kus Lapin 
teeb kivile ühe pintslitõmbe. Loodan, et nägite seda, täiuslik eten-
dus! Kingitused ja õnnitlused võttis vastu Mälberg, et anda need 
Tartus Mikkeli Galeriis juubilarile edasi. Elagu Leonhard Lapin!

Kersti Murumets, 
muuseumi juhataja

 Räpina valla memmederühm Murelid tähistas 24. novembril 
oma tegevuse 20. aastapäeva kauni ja tervikliku kontsertkavaga. 
Meeleoluka,  hulgaliselt silmailu pakkuva kontserdi pühendasid 
Murelid kingitusena Eesti Vabariigi 100. aastapäevaks. Nii Räpina 
valla rahvas kui Eesti Vabariik tervikuna võib olla uhke, et meie 
hulgas tantsivad  ja kannavad rahvatantsu traditsiooni edasi 
nõnda elurõõmsad järjepidevust hindavad inimesed, nagu seda 
on meie Murelid. 

Eripalgelisele rahvatantsukavale pakkusid vahepalu lõõtsa-
mängijad Henrik Hinrikus ja Aksel Mängli ning pärast kontserti 
peeti 20-aastase näitsiku sünnipäevapidu lõbusasti edasi Nedsaja 
küla bändi tantsumuusika saatel.

Nagu juba ülal vihjatud, oli Murelite aastapäevakava äärmiselt 
hästi läbi mõeldud. Kontserdikülastaja-sünnipäevaline sai osa 
Murelite 20-aastase ajaloo ilusast läbilõikest, mis kokku äärmiselt 
meeldiva terviku moodustas. 

„Meie vana aja jutud
Muistse põlve mälestused
Laulutiiva lennutused
Tantsujala tatsamised
On üks rikas rahva vara“
Nende sõnadega juhatas Murelite pikaajaline juhendaja Evi 

Tamm kontserdi sisse. Just seda rikast rahva vara pakuti tol 
õhtul kamaluga.

Murelid alustasid oma rühma looja Helge Tootsmani tantsuga 
„Las mööduvad aastad“ ning tõid imelise sära publiku hinge. 
Nõnda see kõik algas ja edasine on ajalugu, nagu öeldakse. 
Esimese osa oma kavast tantsisid Murelid algusele ja kodule, 
meenutati, kust on tuldud.

Kontserdi teine osa pühendus tööle. Vahvasti keerutati jalga 
Aleks Raja „Talguloos“ ning Evi Tamme tantsus „Aus amet“. See-
järel esitati nõudlikule publikule Murelite viisaastaku aruanne – on 
oldud väga tegusad, käidud siin- ja sealpool piiri, esinetud pea 
lugematu arv kordi. Kas teadsite, et oma 20-aastase tegevuse 
jooksul on Murelid õppinud ära 200 tantsu?

Edasi liiguti repertuaari autoritantsude sektsiooni. Esime-
ne tants, mille Evi Tamm rühmale selgeks õpetas oli „Murelite 
polka“. Selle tantsu tempokus on saanud justkui mõõdupuuks, 
mille järgi Murelid oma vormi kontrollivad – kas ma ikka suudan? 
Suudavad küll! Järgnevalt madaldati pisut tempot ning esitusele 
tuli Evi Tamme tants „Kallista“, misjärel kutsus rühm lavale kaasa 
Ullo Toomi „Oige ja vasembat“ tantsima end kõik need aastad 
toetanud pereliikmed.

voolab konstruktivistlik jõgi,  
kolmnurki, nelinurki, kuupe…

Ees Räpina valla aukodanik endine koolidirektor Oskar 
Tuvik, seisavad Lapini koolikaaslased Heino Vijask, Peedu 
Kaare, Anu Nael ja Taivo Möller.                   Foto: Toivo Lees

Murelite kingitus

Õnnitlejaid tuli kaugelt ja lähedalt.               Foto: Aivo Parmson

Heledad ja kaunid Murelid, keskel juhendaja Evi Tamm.                                                                                    Foto: Aivo Parmson

Pereliikmed saali saadetud, toodi aukohale laval Murelite 
endine juhendaja ja tantsija Anu Nael, keda tänati tema erakordse 
säravuse ja hindamatu panuse eest selle rikka rahva vara eda-
siandmisel ja arendamisel, mida Murelid on kõik need aastad 
endas kandnud ja meie kõigiga jaganud. Murelid tänasid ka kõiki 
oma endisi ja praegusi tantsijaid, oma toetajaid ja kaasaelajaid.

Murelite 20. aastapäeva kontserdil andsid noored üle ka tea-
tepulga järgmiseks teema-aastaks. Teadupärast on kohe lõppev 
või juba lõppenud (oleneb, millal artiklit loete) aasta laste ja noorte 
kultuuriaasta. Räpina Ühisgümnaasiumi neiduderühm Patsikud 
andis teatelaterna 2018., Euroopa kultuuripärandi aastaks üle 
segarühmale Helgerid, kes selle rolli kindlasti auga välja kannab 
ning 2018. aastal ka oma ümmargust aastapäeva peab.

Aitäh Murelitele rikka rahva vara ilu ja teadmiste eest, mida 
nad lahkelt on juba 20 aastat jaganud, ning pikka iga!

Anu-Cristine Tokko,
Räpina valla haridus- ja kultuurispetsialist
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aasta  pildis  2017

Märka ja tunnusta 2016 – muljetavad Jaan Kivistik ja Tiina 
Ilves.                                                       Foto: Andrus Karpson

Jaanituli põles uhke leegiga. 
Foto: Andrus Karpson

Leevakul esietendus Jan Rahmani näidend „Esimene kool“, 
lavastaja Raivo Adlas.                             Foto: Andrus Karpson

2. Räpina regatt. 
Foto: Andrus Karpson

3. Raudmehe triatlon. 
Foto: Andrus Karpson

Räpina U11 korvpallipoisid võitsid rahvusvahelisel korv-
palliturniiril Jõhvi/Järve Cup 2017 kolmanda koha. 

Foto: Ants Järv

Räpina puhke- ja virgestusalal avati disc-golfi rada. 
Foto: Andrus Karpson

Põlvamaa karikavõitja korvpallis – Räpina Spordikool. 
Foto: Davis Kostõgov

Põlvamaa aasta meessportlane – Andreo Lusbo. 
Foto: Janis Pastars

Mälumänguvõistkond Räpina suurvald – Huko Laanoja, 
Urmas Kalla, Mait Meensalu ja Priit Naruskberg. 

Foto: Aivo Parmson

Räpina Vallavolikogu esimeheks valiti Teet Helm. 
Foto: Andrus Karpson

Räpina jalgpallurid saavutasid Rahvaliiga A-tasandil ala-
grupi võidu ning üldkokkuvõttes 5.-8. koha.   

Foto: Kaimar Kütt

Räpina Muusikakool tähistas oma 30. aastapäeva. Laulavad 
kolme muusikakooli direktorid Marika Klimberg-Hyötyläinen 
(Räpina), Ester Liblik (Põlva), Tiina Kadarpik (Värska). 

Foto: Andrus Karpson

Rahvatantsurühm Murelid tähistas 20. aastapäeva kauni 
kontserdiga.                                              Foto: Aivo Parmson

Advendiküünla süütas Räpina vallavanem Enel Liin. 
Foto: Andrus Karpson
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kultuurikalender detseMBer-jaanuar
R, 22. XII 18 Jõuluõhtu „Talvemuinasjutt“. 
  Lisainfo telefonil 795 9435 
   Võõpsu Raamatukogus
K, 27. XII 18 Aastalõpu kõnd pimeduses. Kaasa pealamp ja 
  soovi korral käimiskepid. Pärast matka üllatused 
  ja kuum saun. Eelregistreerimine Ülle Suss 
  5340 4335 või Aime Klaas 507 7325, 
  aimeklaas@gmail.com 
   start Räpina Haigla parklas
R, 29. XII 20 Räpina aastalõpupidu. Pilet 20 eurot. 
  Täpsem info kultuur@rapina.ee või telefonil 
  796 1361. Räpina Aianduskooli saalis
R, 29. XII 20 Aastalõpupidu Aravu rahvamajas. Õhtut juhib 
  ja tantsumuusikat teeb ansambel Mesipuu. 
  Info tea.tenson@meeksi.ee 
   Aravu rahvamajas
K, 3. I      10.30 Pühalik seisak Vabadussõja ausamba juures. 
   Räpina ausamba pargis
N, 18. I 19 Kivilombi Kabaree. Pilet eelmüügis 5 eurot, 
  kohapeal 7 eurot. Piletid eelmüügis 
  Ruusa Raamatukogus ja Räpina Valla 
  Kultuurikeskuses. Info kultuur@rapina.ee või 
  telefonil 796 1361. Ruusa Kultuurimajas
P, 21. I 13 Pensionäride Seltsi koosviibimine 
   Tuletõrje saalis
E, 22. I 13 Rakvere Teatri etendus „Päästame ema“. 
  Pilet 8 eurot. Piletid müügil Piletilevis ja 
  Räpina Valla Kultuurikeskuses. 
  Info kultuur@rapina.ee või 
  telefonil 796 1361. 
   Räpina Aianduskooli saalis
E, 22. I 19 Rakvere Teatri etendus 
  „Sina maga, mina pesen nõud“. Pilet 15 eurot, 
  sooduspilet 13 eurot. Piletid müügil Räpina 
  Valla Kultuurikeskuses ja Piletilevis. 
  Info kultuur@rapina.ee või telefonil 796 1361. 
   Räpina Aianduskooli saalis
N, 25. I 18 Kontsert „Isad ja pojad jazzis – Tafenaud!“ 
  Pilet täiskasvanule 5 eurot, õpilasele ja 
  pensionärile 3 eurot, muusikakooli õpilastele 
  tasuta. Räpina Muusikakoolis
R, 26. I 19 Märka ja tunnusta 2017 tänuõhtu ja kontsert 
  (kutsetega). Räpina Aianduskooli saalis

detsember 2017

Meie hulgast on lahkunud
Aeg möödub ja riivab nii mõnda, 
elu viib paljugi käest. 
Aja õigus on võtta ja anda, 
kuid mälestus Sinust on jääv

Tõnu Kivi 
13.11.2017

Mare Kissand 
24.11.2017

näitused
Näitus „Aita Neemre kingitus Eestile“ on avatud Sillapää 
lossi saalis.
Näitus „Vello Ootsing südame ja hingega kodustel radadel“ 
on avatud Räpina Raamatukogus.
Näitus „Eve Austa maale ja joonistusi“ on avatud Räpina 
loomemajas.

jÕuluvana kÜlastaB lapsi!
Võta ühendust: 
Jõuluvana Uno

5248189
unosan@unosan.ee

jõulunädal eelk räpina Miikaeli kirikus:
24.12 –  Advendiaja IV pühapäev.   Missa kl 11.
 Jõuluõhtu liturgiline jumalateenistsu  kl 17.
25.12 –  Kristuse sündimise püha.   Missa kl. 11. 
 Kaasa teenib koguduse koor.
26.12 – 2. jõulupüha. Perejumalateenistus  kl. 11.
31.12 – Vana-aasta missa   kl. 17.
01.01.2018 – Uus aasta. Jeesuse nimepäev.  Missa kl. 11.

Suur tänu Loomemaja huviringide juhendajatele ning 
kõikidele teistele, kes on sel aastal  meie tegemistesse 
panustanud. Üheskoos oleme taas saanud luua palju 
meeldejäävaid elamusi. Aitäh töötubades osalejatele, sest 
ilma teieta poleks meie tegemistel mõtet.

rahulikku pühadeaega ning  
loomingulist uut aastat! 

Räpina loomemaja

hea räpina Ühisgümnaasiumi 
vilistlane, endine ja praegune 

õpetaja!

Taas kord toimub järjekordne vilistlaste kokkutulek. 
Kohtume 12. mail 2018. aastal. Et tööinimese igapäevane 
elu on tihti väga tõsine, aga koolis saab kogu aeg nalja, 
palume, et meenutaksid oma kooliaja koomilisi, halenal-
jakaid ja anekdootlikke juhtumeid. 

saadetud lugudest valmib kogumik. 
Meenutajad võivad soovi korral jääda 

anonüümseks.
Muudame kokkutuleku koos huvitavaks ja luguderoh-

keks!
Kooli huvijuht ootab põnevusega teie lustakaid taas-

lavastusi, laule, tantsunumbreid jne. Mäletate isegi, kuidas 
ootasite ägedaid jõululavastusi ja humoorikaid esinemisi 
erinevatel üritustel.

Leia aega, saada oma meenutused ning teata esi-
nemissoovist hiljemalt 28. veebruariks 2018 aadressil: 
maie.oper@rapina.ee või marika.aaremaa@rapina.ee 

või posti teel:
Räpina Ühisgümnaasium
Kooli 5 
64 504
Räpina

Lugupidamisega

Räpina Ühisgümnaasiumi koolipere


