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kaugemal kui 5 km, on võimalik kirjakandja tasuta koju või kontorisse kutsuda.

 
Kirjakandjat saab tellida meie kliendiinfo telefonilt 661 6616.
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Eest Posti kirjakandja osutab järgmisi teenuseid:
 kirisaadetise, postipaki, kullerpaki vastuvõtmine ja kättetoimetamine;
 rahakaardi vastuvõtmine ja kättetoimetamine;
 ajakirjade ja -lehtede tellimuste vormistamine;
 maksete tasumine;
 postimaksevahendite müük.

  Annely Noobel,
Lõuna piirkonna juht

Mario-Talis Jürioja, Agnes Liblik, Juss Terepson

Anna-Leena Rämson
Roman Stefanjuk
Kirke Tammpere
Melani Vosmi
Remi-Andero Õunapuu
Kaspar Ämarik
Klassijuhataja: Rita Kahu

9. b klass
Keilit Adson
Tarvi Arbma
Philip Hrabrov
Kätlin Jallai

12. klass
Kelli Assak
Kati Heering – hõbemedal
Anita Härm
Märt Hüdsi
Elise-Brigit Hüsson
Priit Ilves
Elis Andra Jõks
Polina Kasyanova
Pille-Riin Konsap
Annali Kruusamägi
Rain Loodus
Madis Lume

räpina Ühisgümnaasiumi lõpetajad 2017. aastal

9. a klass
Annaly Gutjuma
Anette Gutjuma
Ketlyn Idion
Artur Kusnets
Magnar-Markus Lill
Ragnar Naruski
Risto Nelk
Kevin Nirk
Veronica Oidingu
Jaanika Piho
Tanel Pärnaste
Melissa Roos

Toomas Kilk
Liina Konsap
Sander Liiske
Mariliis Leppik
Mart Lume
Mailis-Heleen Maastik
Eneliis Mooses
Reimo Rämman
Karen Rämson
Anna Zaharova
Brigitta Uibo
Klassijuhataja: 
Anneli Rahasepp

ruusa põhikooli lõpetajad 2017. aastal

Risto Narusk
Taavi Näks
Liisi Punnisk
Jaakob Suurmõts
Mariken Tarasov
Taavi Toim
Eleri Varjund
Klassijuhataja: 
Aira Meitus
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räpina vallavolikogu 

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

21. juunil toimunud volikogu istungil võeti vastu 5 otsust ja 
1 määrus.
1. Otsusega nr 22 otsustati kinnitada Räpina Vallavolikogu 

revisjonikomisjoni 12. juuni 2017. a akt nr 2.
2. Otsusega nr 23 otsustati osaleda mittetulundusühing Kagu 

Ühistranspordikeskus asutamises.
3. Otsusega nr 24 otsustati muuta Räpina Vallavolikogu 23. 

jaanuari 2013. a otsust nr 1 „Teenistuskohtade koosseis, 
teenistuskohtade liigitus ja ametnikele esitatavad nõuded”.

4. Otsusega nr 25 otsustati kinnitada Räpina valla 2016. a 
konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne.

5.  Otsusega nr 26 otsustati anda FIE Ermo Avarmaale tähta-
jatult tasuta kasutusse Ristiplao külas asuva Räpina vallale 
kuuluva Ristipalo kalmistu maaüksuse katastritunnusega 
70703:008:0064 kõlvikulisse koosseisu kuuluv haritav maa 
pindalaga 0,7 ha maa-ala korrashoiu tagamise eesmärgil 
kuni kalmistul arendustegevuse vajaduse tekkimiseni.

6.  Määrusega nr 5 muudeti Räpina Vallavolikogu 26.02.2014 
määrust nr 6 „Räpina valla huvikoolide ja lasteaia õpetajate 
töötasustamise kord” alljärgnevalt:
6.1 paragrahvi 3 lõikes 1 asendatakse arv „639” arvuga 

„840”;
6.2 paragrahvi 5 lõikes 1 asendatakse arv „431” arvuga 

„690”;
6.3 paragrahvi 6 asendatakse arv „677” arvuga „840”.

28. juunil toimus volikogu erakorraline istung, vastu võeti 3 
otsust:
1.  Otsusega nr 27 avaldati umbusaldust Räpina Vallavolikogu 

revisjonikomisjoni esimehele Inge Hirmo.
2. Otsusega nr 28 avaldati umbusaldust vallavolikogu aseesi-

mehele Inge Hirmo.
3. Otsusega nr 29 avaldati umbusaldust vallavolikogu esime-

hele Tiit Kala.

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

Piret Sermandi
volikogu asjaajaja-arhivaar

Maavanem tunnustas  
kaunimate kodude rajajaid

Põlva maavanem Igor Taro tunnustas 23. juunil toimunud 
pidulikul vastuvõtul konkursil „Eesti kaunis kodu 2017” osalejaid. 
Konkursi patroon on Eesti Vabariigi President Kersti Kaljulaid.

Sel aastal valiti Põlvamaa kaunimateks kodudeks ja esita-
takse Eesti Vabariigi Presidendile tunnustamiseks perekond 
Zupsmanni kodu Räpinas, perekond Kuke kodu Varbuse külas 
Kanepi vallas ja perekond Edesi kodu Tännassilma külas Põlva 
vallas ning kohaliku omavalitsusena Räpina vald.

loomakasvatuse  
üleminekutoetused  
jõuavad taotlejateni

22.juuniks kinnitas PRIA üleminekutoetuste määramise 
või taotluse rahuldamata jätmise otsused ning selle nädala 
alguses jõuavad toetused taotlejateni. Kokku määrati toetust 
üle 13,2 miljoni euro 3401-le taotlejale.

Viit liiki loomakasvatuse üleminekutoetuste taotluste vastuvõtt 
toimus 2.-21. märtsini, 12. juunil kinnitas PRIA ühikumäärad taot-
letud loomakasvatuse üleminekutoetuste  maksmiseks, lähtudes 
maaeluministeeriumi eraldatud eelarvest ja nõuetekohastest 
taotlustest.

Loomakasvatuse üleminekutoetusi määrati toetusliigiti järg-
miselt:

Toetusliik
Toetuse 

taotlejate 
arv

Määratud 
summa

Ammlehma kasvatamise 
üleminekutoetus 1 548 1 378 910,10

Ute kasvatamise 
üleminekutoetus 733 389 220,19

Veise üleminekutoetus 2 069 3 355 183,74

Piima üleminekutoetus 939 8 055 983,24

Ute üleminekutoetus 425 44 159,16

KOKKU 13 223 456,43

Toetusesaajate nimekirja leiab PRIA kodulehelt. Ülemineku-
toetusi rahastab Eesti riik.

 Mai-Liis Sipria
PRIA teabeosakonna peaspetsialist

Ilmateenistus lubab täna õhtul ja homme Eestis esimest 
arvestatavat äikseohtu. Ent äike ja elekter on nagu tülli kiskunud 
vennad, kes ühte majja ei mahu. Osalt nii sarnased, aga samal 
ajal ja samas kohas võivad paksu pahandust tekitada.

1. Kõik elektroonikaseadmed on äikse ajal ohus!
Ainus kindel viis oma kallihinnaliste elektroonikaseadmete 

kaitsmiseks on nad äikseohu korral seinakontaktist valla päästa. 
Kahju põhjustab liigpinge, mis ületab mitmekordselt seadmete ta-
vapärase tööpinge. Liigpinge tekib siis, kui äike lööb elektrivõrku - 
liinidesse või alajaama. Elektrivõrku ühendatud seadmed on ohus 
ka siis, äike on löönud juhtmetesse mitme kilomeetri kauguse.

Tihti ei ole kasu ka sellest, kui elektrikilbist vool välja lülitada. 
Piksetabamuse korral võib liigpinge läbi kilbi ikkagi seadmetesse 
jõuda.

2. Piksevarras kaitseb maja, aga mitte seadmeid!
Kui elamu juurde on paigutatud piksevarras, aitab see ära 

hoida äikse otsetabamust majale. Piksevarras tekitab maja ümber 
kaitsesfääri, mis maandab pikse tabamuse. Kuid elektroonika-
seadmete kahjustused tekivad üldjuhul olukorras, kus äike tabab 
lähedalasuvat elektrivõrku. Võrku ühendatud seadmed võivad 
saada kahjustada ka siis, kui maja kaitseb piksevarras.

3. Elektriliinid ja –mastid tõmbavad äikest ligi!
Äike valib maapinnale jõudmisel kõige paremini maandatud 

objekti. Selleks võivad olla lagedal asetsevad üksikud puud, aga 
ka elektriliinid ja alajaamad. Kui äike tabab juhtmeid, on tagajär-
jeks efektsed, kuid ligiduses viibivatele inimestele eluohtlikud 
elektrivälgud.

4. Maha kukkunud elektriliinid on eluohtlikud!
Äiksega kaasneb tihti tugev tuul, mis omakorda võib langetada 

liinidele puid. Maha langenud elektrijuhtmega tuleb olla eriti ette-
vaatlik, neid ei tohi mitte mingil juhul ise puutuda ega ka nendele 
läheneda. Samuti ei tohi puutuda liinile langenud puid ja oksi.

Maha kukkunud ja pinge all olevale juhtmele lähenedes võib 

elektrilevi viis soovitust äiksekahju ennetamiseks

Foto erakogust

tekkida eluohtlik sammupinge – see tähendab, et maapinnast võib 
saada elektrilöögi juba kuni 8 meetri kauguselt (niiskete tingimuste 
korral kaugemaltki, kuni 20 meetri kauguselt). Kui olete sattunud 
maha kukkunud juhtme lähedusse, tuleb ohtlikust tsoonist väljuda 
võimalikult lühikeste, nn. „kukesammudega“. Kui olete kindel, 
et suudate tasakaalu säilitada, võib ka kaks jalga koos või ühel 
jalal hüpata. Kahel jalal pikka sammu tehes või kukkudes võib 
saada elektrilöögi.

5. Elektrivõrgu rikete korral helista 1343, õnnetuse korral 
112!

Maha kukkunud või muul moel kahjustunud elektriliinidest 
teata koheselt Elektrilevi rikketelefonil 1343. Õnnetuse korral 
helista hädaabi numbril 112.

Meelis Kaps,
Elektrilevi protsessijuht

Südameapteek alustas Haigekassa soodustusega ortoo-
side müüki.  Ortoose on võimalik soetada 21-s Südameap-
teegi ketti kuuluvas apteegis üle Eesti, sealhulgas Räpina 
Südameapteegis, aadressil Kooli tänav 14a

 Südameapteek laiendab pakutavate kaupade valikut ja alus-
tab abivajajate soovidele vastu tulles Haigekassa soodustusega 
ortooside müüki. Haigekassa hüvitab 90% ortoosi maksumusest 
6 kuu jooksul pärast traumat või operatsiooni.  Ortoosi ostuks on 
vajalik perearsti või eriarsti poolt väljastatud digiretsept ning isikut 
tõendav dokument.

 „Meie apteekidest leiab mitmesuguseid trauma- ja operat-
sioonijärgseid ortoose. Põlve-, hüppe-, küünar- ja randmeliigeste 
toestamiseks,“ märgib Südameapteegi piirkonnajuht Heli Pilar. 
Võimalik on osta ka selja- ja õlatugesid. „Ortooside kasutuspind on 
lai. Lisaks stabiliseerivale funktsioonile on ortoosidel ka soojendav 
ja valu leevendav toime. Näiteks on ortoosid soovituslikud liigese-
haiguse korral, samuti vigastusest taastumisel ja operatsiooni 
järgselt. Kuna esmaste (6 kuud pärast operatsiooni või traumat) 
abivahendite maksumusest tasub 90% Eesti Haigekassa, siis on 
enne ortoosi soetamist vaja kindlasti konsulteerida arstiga, kes 
väljastab vajaliku digiretsepti,“ lisab Pilar.  Südameapteegis on 
müügil Otto Bock Rehband ortoosid, mis on õhku läbilaskvast ma-
terjalist, lihtsasti hooldatavad, masinpestavad ja mugavad kanda.

räpina südameapteek alustas  
haigekassa soodustusega ortooside müüki

 Haigekassa soodustusega ortoose pakuvad 21 Südamea-
pteeki üle Eesti. Neid on võimalik soetada järgmistest Südame-
apteegi apteekidest:

Tallinnas – Kakumäe Selveri Südameapteek, Lasnamäe 
Centrumi Südameapteek, Lastepolikliiniku Südameapteek, 
Magdaleena Südameapteek, Magistrali Südameapteek, Nõmme 
Tervisekeskuse Südameapteek, Pirita Südameapteek, Sõpruse 
Rimi Südameapteek, Tõnismäe Südameapteek, Veerenni Tervi-
sekeskuse Südameapteek, Vikerlase Südameapteek;

Harjumaal – Kose Südameapteek, Saku Südameapteek;
Ida-ja Lääne-Virumaal – Iidla Kaubanduskeskuse Südamea-

pteek, Kohtla-Järve Südameapteek, Rakvere Maxima Südame-
apteek, Viru Südameapteek;

Lõuna-Eestis – Jüri tänava Südameapteek Võrus, Otepää 
Südameapteek, Valga Südameapteek, Põlva Tervisekeskuse 
Südameapteek ja Räpina Südameapteek;

Saaremaal – Saare Selveri Südameapteek

 Mari Sumberg,
Südameapteegi turundus- ja kommunikatsioonijuht



täname meie kontsertreisi toetajaid:

 eesti kultuurkapitali rahvakultuuri  
   sihtkapital

 eesti kultuurkapitali põlvamaa  
   ekspertgruppi

 põlva vallavalitsus

 räpina vallavalitsus

 räpina kultuurkapital
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7 nõuannet  
abivahendiga reisijale

Järjest suvisemad ilmad ärgitavad üha rohkem liikuma 
ja reisima. Samas tasub meeles pidada, et enne pikemat 
väljasõitu on kindlasti mõistlik üle vaadata oma abivahendite 
tehniline seisukord.

Abivahendite müügi ja üürimisega tegeleva Invaru klienditee-
ninduse valdkonna juht Kadri Tiido toob välja, et nagu igal aastal, 
on ka tänavu suve alguses tõusnud huvi nii tugiraamide kui ka 
ratastoolide üürimise vastu. “Soojad suveilmad soosivad igati 
abivahendiga kodust väljaspool liikumist - olgu see siis näiteks 
suvereis või väljasõit kontserdile. Kui vajalikku abivahendit endal 
ei ole ja seda oleks vaja vaid ajutiseks kasutamiseks, on üürimine 
hea lahendus,” selgitas Tiido.

Samas ei tohiks unustada, et nii nagu auto puhul, tuleks ka 
pikemas kasutuses olnud abivahendid enne suuremat väljasõitu 
tehniliselt üle kontrollida ja väljasõiduks ette valmistada. “Lisaks 
turvalisuse tagamisele ennetab abivahendi kontrollimine ka või-
malikke probleeme välismaal: näiteks võib kodust eemal abiva-
hendile sobiva varuosa leidmine olla üsna keeruline ja ebamugav 
ning sageli ka kulukas,” paneb Tiido abivahendi kasutajatele ja 
nende lähedastele südamele.

Toome välja olulisimad nõuanded suviseks väljasõiduks.
1. Kontrolli ratastooli ja tugiraami rattaid ning pidureid
Ratastooliga või tugiraamiga reisijatel soovitab Tiido kindlasti 

enne reisi või matka ratastooli rehvide õhurõhk ja pidurite ra-
kendamine üle kontrollida ning teha kindlaks, et rattad sõidaksid 
otse. “Uues keskkonnas liikudes võivad kaldteed olla oodatust 
libedamad või manööverdamine keerulisem,” selgitab Tiido, miks 
on töökorras abivahend äärmiselt oluline.

2. Kargu ja kepi otsikud korda
Samuti tuleks Tiido sõnul karkude ja keppide kasutajatel 

kontrollida abivahendite kummiotsikuid, mis ei tohiks olla liiga 
kulunud. “Kulunud otsaga kark või kepp võib libedamal me-
tallpinnal paigast libiseda ja nii võib inimene lihtsasti kukkuda. 
Selle ennetamiseks tasub kulunud kargu- ja kepiotsikud kindlasti 
enne pikemat retke välja vahetada,” selgitab Tiido ja märgib, et 
värvilised kargud ja kargukummid on suveperioodil tavalistega 
võrreldes isegi populaarsemad.

3. Üüri reisimiseks ajutine abivahend
Tiido toob välja, et üsna sageli võtavad abivajajad enne 

pikemat reisi üürile kergema, kompaktsema või täiendava abi-
vahendi. “Suvisel ajal on liikumisabivahendite üürimine päris 
populaarne, kuna just siis on rohkem väljasõite ja välikontserte” 
märgib Tiido. Nii küsitakse suveperioodil sageli laenuks kerge-
maid kokkukäivaid ratastoole, toekamaid käimiskeppe, aga ka 
multifunktsionaalseid käimisraame istumisaluse ja korviga, et 
asju käe otsas kaasas kandma ei peaks. “Lisaks on üürimise 
plusspooleks võimalus vahend hiljem tagasi tuua või sobivama 
vastu vahetada – nii ei jää see kasutult koju seisma,” märgi Tiido.

4. Tutvu teenuspakkujate võimalustega erivajadustega 
inimestele

Mitmeid abivahendeid, näiteks ratastoole on võimalik vajadu-
sel ka sihtkohas välja üürida. “Nii lennujaamades, kruiisilaevadel 
kui ka paljudes hotellides võimalik broneerida endale juba pile-
teid ostes ratastool ja vajadusel ka ratastooli saatja, et teekond 
mugavamaks teha,” kirjeldab Tiido. Küll aga paneb ta südamele, 
et kindlasti tasub uurida erinevate teenuspakkujate võimalusi 
erivajadustega reisijatele enne reisi ja broneerida vajalikud abi-
vahendid võimalikult varakult.

5. Uuri, kui abivahendisõbralik on reisisihtkoht
Tiido soovitab pikemaid väljasõite või uute kohtade külastust 

alati ette planeerida. “Tasub varuda aega ja uurida, kuidas pääseb 
reisisihtkohta näiteks ratastooli või tugiraamiga ning missugused 
võimalused on selles paigas näiteks inva-WC kasutamiseks,” 
soovitab Tiido. “Samuti on varajane broneerimine oluline siis, kui 
soovite saada majutusasutuses liikumisabivahendiga külalistele 
mõeldud tuba – sageli on selliseid tubasid vähe, aga soovijaid 
mitu.”

6. Lae akud täis
Lisaks täislaetud akuga mobiiltelefonile on abivajajatel, kes 

kasutavad liikumiseks skuutrit või elektrilist ratastooli, äärmisel 
oluline laadida abivahendi aku enne kodunt väljumist täis. “Kui 
juhtub, et liikumisabivahendi aku saab pidevalt liiga kiiresti 
tühjaks, tasuks mõelda aku väljavahetamisele. Nii saab vältida 
olukorda, kus aku kõige ebasobivamas kohas ootamatult tühjaks 
saab,” selgitab Tiido.

7. Ära unusta ravimeid ja päikesekaitset
Abivahendi tehnilise seisundi kõrval on sama oluline ka selle 

kasutaja seisund. “Kindlasti ei tohiks unustada päikesekreemi, 
sääsetõrjevahendit, suvemütsi ja ka veepudelit - nende puu-
dumisel võib väljasõit rikutud olla,” hoiatab Tiido. Samuti tuleks 
kaasa võtta vajalikud ravimid ja panna reisiks valmis ka isiklikuks 
hügieeniks vajalikud vahendid.

Tiido julgustab abivajajaid kodudest välja tulema ja olema 
osa ühiskonnast, et nautida suviseid ettevõtmisi ja üritusi. “Abiks 
on kindlasti ka reisikaaslased või suvesündmuste külastajad, 
kes vajadusel ukse avavad või teed juhatavad. Samuti võiksid 
erivajadustega inimeste lähedased abivajajatele pisut rohkem 
oma tuge pakkuda, et suvest saaks rõõmu tunda kogu pere.”

Invaru abivahendikeskus on liikumiserivajadustega inimeste 
abivahenditele spetsialiseerunud valdkonna suurim ekspert 
Eestis. Üle Eesti kaheksas linnas asuvates teeninduspunktides 
käib igal kuul enam kui 10 000 abivajajat.

Abivahendikeskus Invaru

Järjekordselt tabasin end mõttelt, et kui asi on seda väärt, 
siis toetavad toredat ja vajalikku ettevõtmist ka teised inimesed. 
Eelmise aasta sügisel tekkis mu peas mõte, et miks mitte näidata 
Räpina ja Põlva muusikakoolide ansamblit Gram ofFun’i lisaks 
Kangasalale (Soome) ja Vilniusele (Leedu ) ka mujal, näiteks 
Saksamaal. Seda enam, et ansambel oli saavutatud konkurssidel 
3 Grand Prix`d (reisi toimumise ajaks juba 4 kõrgeimat auhinda!). 
Kuna mul olid säilinud kontaktid Rüdiger Jankowskiga, kes en-
distel aegadel tegeles Bad Segebergi (Saksamaa) maakonnas 
väliskontaktide ja kultuuriga, siis küpseski mul ettepanek 10- liik-
melist seltskonda sõsarmaakonnale tutvustada. Vastus tuli küllalt 
kiiresti, kuid lubati asja üle järele mõelda. Kuna Rüdiger tegeleb 
nüüd juba pensionil olles jätkuvalt maakonna rahvusvaheliste 
sidemetega, siis läks meie plaan käiku ning käesoleva aasta 
jaanuaris saabus kutse osaleda Bad Segebergi maakonna messi 
külalistena. Tuli hakata kibekähku mõtlema selle peale, kust me 
reisiks toetajaid leiame, sest kohapealne sealviibimine suuremalt 
jaolt lubati kinni maksta. Mõeldud-tehtud ning taotlused maa-
konna ja vabariikliku kultuurkapitali poole läksidki teele. Oleme 
tänulikud ka Hedi Kaldmäele, ansambli laulja Kadi emale, kes 
esitas taotluse Räpina Kultuurkapitalile. Rõõmsaks üllatuseks 
kõik eelpoolnimetatud toetajad pidasid meie kontsertreisi vaja-
likuks. Kahjuks saime ühe äraütleva vastuse maakonnast, kuid 
eks sellel olid arvatavasti omad põhjused. Kuna summadest tuli 
ikka veel puudu, siis toimusid läbirääkimised Räpina ja Põlva 
vallavalitsustega ning meie suureks rõõmuks toetati ka nende 
mõlema poolt meie ettevõtmist!

Samal perioodil toimusid muidugi ansambli proovid. Tuli ära 
õppida ka üks Riivo Jõgi poolt seatud uus saksakeelne Katja 
Ebsteini poolt Eurovisioonil esitatud laul „Wunder gibt es immer 
wieder“, mis võõra häälduse tõttu valmistas üksjagu peavalu.

Meeldivaks üllatuseks oli see, et Gram of Fun’i ja ansambliga 
Noorkuu ühiskontserdile saabus ka Rüdiger Jankowski, kes oli  
Eestisse sõidu juba varem planeerinud. Ja hoolimata väsitavast 
reisist oli Rüdiger nii vapper, et sõitis ekstra samal päeval Põlvast 
Räpinasse tüdrukute kontserti kuulama. Ta jäi kuulduga rahule 
ning kohtus pärast kontserti ka lauljate ja juhendajatega. Seega 
ta teadis, mida Bad Segebergi esinemistelt oodata ja kuhu piigad 
esinema seada.

Ja jõudiski kätte neljapäeva, 08.06 hommik, kus Põlva valla 
buss korjas meid Põlvast, Verioralt, Räpinast ja Tartust peale, et 
Tallinna lennujaama suund võtta. Kaks piigat, kes õpivad G.Otsa 
nim Tallinna Muusikakoolis, ootasid meid juba pealinnas.

Ja sõit võiski juba alata. Kõigepealt ühe lennuga Riiga ja siis 
teise lennukiga Hamburgi. Lend kulges viperusteta ning peagi 
võttis Rüdigeri meid avasüli vastu. Esimesest hetkest peale oli 
tunda, et olime väga oodatud. 

Bad Segebergis osatakse külalisi vastu võtta!
Kõigepealt viidi meid toredasse restorani Dubrovnik sööma. 

Majutati meid aga 1–3 kaupa ühiselamusse nimega Jugendaka-
demie, kus toad olid veidi kasinavõitu sisustusega, kuid ajasid asja 
igati ära. See hoone ehitati esialgu kiriku poolt, hiljem ostis selle 
ära kohalik omavalitsus, sellest siis ka veidi teistsugune sisustus. 
Hommikusöök oli samas majas, kõik ülejäänud söögikorrad aga 
erinevates ja põnevates toitlustusasutuses. Pööran tähelepanu 
sellele, et mitte kusagil ei oodanud meid grupieined, vaid abso-
luutselt igal söögikorral sai igaüks valida söögi oma maitse järgi.

Reede hommikul pärast hommikusööki sõitsime kahe väi-
kebussiga raudteejaama. Rong viis meid Hamburgi. Seekord oli 
meie reisikaaslaseks veel ka Aavo Pindmaa koos abikaasaga, 
kes viibisid Bad Segebergis Rüdigeri isiklike külalistena. Väga 
tore oli sõita 2-korruselise Sightseeing bussi ülakorrusel ning 
tutvuda linna vaatamisväärsustega. Vaadata oli päris palju. Mõne 
aja pärast jõudsime Elbe jõe sadama territooriumile ning läksime 
Kapteni restorani mereande nautima. Seejärel ootas meid ees 
pikem jalgsiretk Elbphilharmonie’sse (Elbe Filharmoonia), mis 
oli valminud käesoleva aasta jaanuaris. Maja maksumuseks oli 
umbes 700 miljonit eurot. Hoone oli imposantne ning meie silmale 
lausa hiiglaslik. Juba vaateplatvormile jõudmine kald-eskalaatori-
tega kestis arvatavasti 5 minutit. Kuna Rüdigergi oli selles hoones 
esimest korda, jätkus vaatamisrõõmu meile kõigile. Õhtupoolikul 
viis meid rong taas Bad Segebergile lähemale ning minibussid 
toimetasid veidi väsinud, kuid rahulolevad reisijad kõigepealt 
sööma ja selle järel ööbimispaika. Kuna praktiliselt kogu päev oli 
kulunud silmaringi laiendamisele, siis nüüd algas tööaeg – pikk 
proov, mis kestis öösel kella poole kaheni.

kontsertreis külalislahkesse Bad segebergi

Laupäevane hommikusöömine toimus välkkiirelt, sest juba 
ootas buss, et meid kell 08.30 messi avamisele suurde valgesse 
peatelki viia. Peeti kõnesid ja intervjuusid, mille sisu meile üpris 
kaugeks jäi. Meie poolt esitatud laulud võeti tugeva aplausiga 
kenasti vastu. Seejärel ruttasime taas bussidesse, sest kell 09.45 
seisis ees juba esinemine Volksbanki ees, kus oli festivali „Sege-
berg singt“ pealava. Kui plaani järgi pidid piigad esinema esialgu 
vaid 3 lauluga, siis saime enne esinemist teada, et esinemisajaks 
on pool tundi. Tüdrukud laulsid Riivo meisterliku klaverisaate 
taustal väga säravalt. Pärast lõunat ootas meid juba uus esine-
mispaik- Bad Segebergi maakonna istungite saal. Enne, kui me 
jõudsime ringi vaadata, ruttas minu poole Marina (end Lõvi), kes 
varem töötas Värskas perearstina. Jällenägemine oli tore, sest 13 
aasta tagune kohtumine Bad Segebergis oli siis, kui ma Räpina 
Kammerkooriga seal esinemas käisin.

Meie ansambel esines saalis, mille publikumi enamuse 
moodustasid lauljad ja muusikahuvilised. Aplaus oli väga tugev 
ning esinemine võeti ülisoojalt vastu. Kui me esinemispaigast 
õhtusöögile suundusime, siis täiesti võõrad inimesed peatasid 
meid ning avaldasid kõrget tunnustust fantastilise esinemise eest.

Pühapäevaks oli esialgu meile jäetud palju vaba aega, kuid 
meid otsustai viia sel kõige kuumemal päeval Travemünde linna 
promenaadile, kus igaüks meist vaatas seda, mille vastu huvi 
tundis või tegi mingisuguseid sisseoste. Paik oli igatahes lum-
mav ning päike oli sel päeval kui kõrgliigast! Sellele õhtusöögile 
ootas meid maavanem, landraat Jan Peter Schröder, Bad Se-
gebergi piirkonna muusikakooli juhataja Christine Braun ning 
meile armsaks saanud välissuhete osakonna juhataja Rüdiger 
Jankowski. Avaldasime neile tänu südantsoojendava vastuvõtu 
ning huvitavate esinemisvõimaluste eest ning andsime üle kaa-
savõetus kingitused

Esmaspäeval sõitsime aga Lübeckisse. Külastasime mitmeid 
kirikuid, tutvusime tornis linna panoraamiga, sõime lõunat toredas 
maa-aluses restoranis „Kartul“, külastasime martsipanipoodi 
ning oligi aeg Hamburgi poole suund võtta, et õigeks ajaks len-
nuväljale jõuda.

Minu jaoks oli see ääretult tore reis juba selles mõttes, et 
tüdrukud on suured, ei vaja enam kõrvale õpetaja abistavat kätt, 
kogu seltskond tundis tugevat kokkuhoidmistunnet. Te olete 
vahvad lauljad ja mõnusad reisikaaslased, armsad Kadi 
Kaldmäe,  Liis Tintso,  Hedvig-Hanna Raud, Marilill Suvi,  
Marike Peedosaar, Kristina Bianca Rantala ja Kristi Raias.

Õpetajad Margot Suur ja Riivo Jõgi on teinud aastate jooksul 
väga palju tööd, et tütarlaste vokaaltehnikat välja arendada ning 
kahe kooli- Räpina ja Põlva muusikakoolide tüdrukud nii isiksuste 
kui ka häältena ühte sulama panna. Minu jaoks oli väga tähtis ka 
see, et esindasime hästi Põlvamaad ja Eesti riiki.

Marika Klimberg-Hyötyläinen,
Räpina Muusikakooli direktor ja delegatsiooni juht

Gram of Fun  Bad Segebergi messi avamisel.

Hamburgi kiriku seina ääres kirjutise autor koos Rüdiger 
Jankowsky ja väikese kuradikesega.            Fotod erakogust
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kaastöid  
ootame 10. augustiks.

toimetaja vastuvõtt suvekuudel 
toimub eelneval kokkuleppel.

26. mail toimus Hea kodu päevade raames Räpina valla  
haridusasutuste kevadkontsert-aktus, kus Põlvamaa Omavalit-
suste Liidu au- ja tänukirjadega tunnustati Räpina valla parimaid 
õppureid ning nende innustavaid õpetajaid. Lisaks said maa-
kondlikult häid tulemusi näidanud õpilased ja õpetajad endale 
tänutäheks mõtteteradega täidetud raamatu „Peegeldused“. 

Üritusel anti üle ka Räpina valla „Maa soola“ tiitel, tunnustati 
Räpina Aianduskooli konkursi „Loomerõõm“ parimaid osalejaid 
ning anti üle stipendiumid Noore Muusiku fondist.

Põlvamaa Omavalitsuste Liidu aukirjaga tunnustati järgmisi 
Räpina valla õpilasi:
1. klass – Arabella Vahtramäe;
3. klass – Remon Ainson, Karl-Robert Härm, Jaan Junson,  
Cordelia Liiv, Rasmus Oijov, Marvin Poltan, Kevin Salve;
4. klass – Alisa Burdina, Miko Kaarlõp, Robin Kolli, Martin  
Konsap, Kermo Kütmann, Romio Tikka;
5. klass – Heleri Kruusamägi, Erle-Mai Pabusk, Erolyn Palu;
6. klass – Karoliina Raudberg;
7. klass – Rasmus Freirich, Harri Mähar, Ken-Marten Puusaar, 
Gerlin Reinson, Kaarel Volk;
8. klass – Raiko Belausev, Märten Kala, Reno Kokmann, Oskar 
Johannes Laht, Agnes Leek, Reimo Mestiljainen, Andry Must, 
Stefan Parimski, Triinuliis Sillakivi, Kevin Paul Talviste;
9. klass – Ketlyn Idion, Liina Konsap, Ragnar Naruski, Jaanika 
Piho, Anna-Leena Rämson, Brigitta Uibo, Remi-Andero Õunapuu;
10. klass – Andres Palusalu;
11. klass – Inessa Kämbre, Henri Kübe, Märten Liiske,  
Oksana Lõssenko, Triin Nelk, Maria Razik;
12. klass – Kati Heering, Märt Hüdsi, Polina Kasyanova, Rain 
Loodus.

Põlvamaa Omavalitsuste Liidu tänukirjaga tunnustati järgmisi 
Räpina valla õpetajaid:

Tiia Aasmaa, Maire Alver, Külliki Arjokesse, Marika Aruküla, 
Anneli Huuse, Riivo Jõgi, Ants Järv, Ene Järve, Rita Kahu, Egne 
Kindsigo, Riina Kopli, Sirje Ladev, Reet Ladva, Aira Meitus, 
Jaanus Meitus, Maie Oper, Olav Pihlapuu, Lilia Pillak, Anneli 
Rahasepp, Merle Randla, Kersti Sammelselg, Anne Seim, Eve 
Sibul, Marina Soidla, Margot Suur, Tarmo Tammes, Karin Tuul, 
Marika Ääremaa.

Räpina Ühisgümnaasium tõstis üritusele kutsumisega täien-
davalt esile oma kooli tublisid õpilasi, kes said tänukirjad kätte 
kooli lõpuaktusel:

Victoria Boisen, Oliver Hans Kaljuvee, Stella Lisethe Kivilo, 
Ander Konsap, Dimitri Krot, Oliver Kruusamägi, Kätrin Liblik, 
Cordelia Liiv, Rasmus Mestiljainen, Mirtel Must, Marleen Möller, 
Kätriin Punmann, Karoliis Rohtla, Meryl Talv, Kevin Paul Talviste, 
Kirke Tammpere, Meribel Toim ja Brittany Tuul.

Palju õnne kõigile tublidele õppuritele ning headele õpetaja-
tele! Edukat õpingute jätku!

Anu-Cristine Tokko,
Räpina valla haridus- ja kultuurispetsialist

20. sajandi alguses nentis Ameerikas õpetlane ja maakoolide 
riiklik järelvaataja  Lyda Judson Hanifan, et maapiirkondades on 
koolidel ja haridusel keskne roll kogukonna vaimsuse loomisel. 
Tundub, et enam kui 100 aastat tagasi tehtud tõdemus on ajatu 
ja sobib hästi iseloomustama külakogukondi ka Eestis. 

Laupäeval, 8. juulil tähistasime kodukandipäevaga 150. aasta 
möödumist esimese kooli avamisest Leevakul. Kuigi Leevaku 
viimane kool sulges oma uksed 2001. aastal, siis kooli vaim ja 
vaimsus on endiselt tuntav Leevaku külakogukonna tegemistes. 
Koolimajast on saanud külakeskus ning enamik küla seltsi ja MTÜ 
Leevakk liikmetest on ühel või teisel moel Leevaku kooliga olnud 
seotud – õpilase, õpetaja või lapsevanemana. 

150 aasta tähistamise idee autoriks saab pidada koduloo- 
uurijat Asta Pintsaart, kes pöördus meie poole ja juhtis tähele-
panu väärikale aastapäevale. Tema koostatud ülevaade „Leevaku 
algkooli ajaloost 1867–1944“ oli inspiratsiooniallikaks trükise 
„150 aastat hariduselu Leevakul. Meenutused kooliajast sõnas 
ja pildis“ koostamisel. Asta Pintsaare suur töö Leevaku algkooli 
ajaloo uurimisel andis meile mõtte, et hilisemast perioodist võiks 
koguda meenutusi ja mälestusi endistelt õpilastelt ja õpetajatelt. 
Praegu küll on trükis trükitud, kuid kaastöid ja meenutusi ootame 
jätkuvalt, et need kokku koondada ja avaldada. Siinkohal soo-
vimegi tänada kõiki, kes võtsid vaevaks oma mälestused kirja 
panna ja teistega jagada. 

Kodukandipäev algas avasõnade ja tervitustega ning koo-
lidirektorite ja pikaajaliste õpetajate tänamisega. Kahjuks meid 
segas küll natuke vihm. Peale õpetajate tänamist asus lavale 
naiskoor Koidula, kes suutis oma lauluga vihma eemale peletada 
ja edasised tegevused said toimuda juba päikesesäras. Selleks, et 
suures rahvamassis omasid kergemini leida, koondati vilistlased 
ja endised õpilased aastakümnete kaupa gruppidesse. Kõige 
vanemad osalejad olid Lehte Mets ja Õie Urtson, kellel möödus 
Leevaku algkooli lõpetamisest tänavu 80 aastat. Rõõm oli näha, 
et kohal oli kõikide aastakümnete esindajaid. Kokku osales ko-
dukandipäeval hinnanguliselt 300 inimest. 

Üks oodatuim etteaste oli Jan Rahmani kirjutatud ja Raivo 
Adlase lavastatud etendus „Esimene kool“, milles astusid näitleja-
tena üles meie kohalikud inimesed. Kes soovib näidendist rohkem 
teada, on lahkesti oodatud 19. augustil Leevakule etendusele. 

150 aastat hariduselu leevakul tunnustati räpina valla  
parimaid õppureid

Aksel Vürst klarnetil, saadab Martina Võrk. 
Foto: Andrus Karpson

Aivo Parmson “Etenduses “Esimene kool” astusid näitleja-
tena üles oma küla inimesed.

Enne etendust oli võimalik nautida Tallinna-Võro seltsi fol-
kansambli „Liiso“ lustakat etteastet. Peale etendust esines aga 
Räpina Kammerkoor ilusa kontsertkavaga. Siis jõudis järg tantsi-
jate kätte. Esinesid rahvatantsurühm Reilender, showtantsurühm 
„Nõtked ja Karvased“ ning tantsurühm „Yaarian“.

Kui tantsud tantsitud, siis esines naaberkülast Jaak Eenlo 
suupillil ja lõõtsal ning edasi oli võimalik tantsida ansamblite 
„Meidon“ ja „Leevaku küla bänd“ saatel.  

Kell pool üheksa õhtul aga pakkus väikese närvikõdi Võhandu 
maratoni meeskond, kes korraldasid elektrijaama tammi all ekst-
reemse süstasõidu näidisesitluse koostöös AS Generaatoriga. 

Kuna päev oli pikk, siis keha sai kinnitada süües külasuppi 
või maiustades kodukohvikute telgis.

8. juuli üritus kuulus Eesti Vabariik 100 igas külas programmi. 
Kodukandipäeva jaoks sai taastatud külaplatsil lava, milleta ei saa 
toimuda ükski väliüritus. Antud sündmust jääb meenutama EV 
100 metallplaat, mis leiab oma koha külakeskuses.  

Täname kõiki kohaletulnuid, ürituse elluviimissesse panusta-
nud vabatahtlike abilisi ja toetajaid: Kultuurkapitali Põlvamaa Eks-
pertgrupp, SA Räpina Kultuurkapital, EV Rahandusministeeriumi 
Kohaliku Omaalgatuse Programm, Räpina vallavalitsus, Räpina 
valla kultuurikeskus, Räpina Koduloo- ja Aiandusmuuseum, Palgi 
talu Toolamaalt, Allika talu Leevakult, Maasiku talu Jaanikeste kü-
last, AS Matrix Puit, Adrian OÜ, AS Genraator, Võhandu maraton 
meeskond, AS Eesti Pagar.  

Kairi Kasearu,
MTÜ Leevakk juhatuse liige

Killukesi kodukandipäevadelt Leevakul.

   8. juulil kogunesid Türile kõik Eestimaa tantsurühmad, kel 
kuu lõpul plaan võtta osa üle-euroopalisest rahvakultuurifestivalist 
Europeade, mis sel aastal leiab aset Soome linnas Turus.

  Hoolikalt õpitud etteasted said viimase lihvi peakorraldaja 
Valdo Rebase kullipilgu all, kes päeva lõpuks nentis, et ei saa-
nudki kellegagi pahandada. Päevakava oli läbimõeldult korralda-
tud- liigset jooksutamist polnud. Väljakumuster paigas, sisse- ja 
väljamarss paar korda läbi tehtud, rühmade omavaheline liiku-
mine kooskõlastatud ja asi ants. Kogu kava läbimäng oli vajalik 
seepärast, et Soomes me enam enne ava- ja lõputseremooniat 
harjutada ei saa. Paigas oli ka rühmade järjekord rongkäigus, mis 
toimus Türi linnas põhimõttel: miks otse minna, kui ringi saab. 
Kuid lõbusa kulgemise jooksul nägime meie kevadpealinna kau-
neid ja tunnustatud koduaedu ja ilusat tehisjärve ümbrust. Päeva 
lõpetas Mini-Europeade kontsert põhikooli staadionil, kuhu kõik 
kaema kutsutud. 

   Vihm küll üritas meie ettevõtmist nöökida, kuid nii paljude 
tublide tantsijate vastu ta ei saanud. Saime teada, et seekordsel 
festivalil on esmakordselt  esindatud KÕIK Eesti maakonnad, saa-
red kaasa arvatud ning Põlvamaalt lähevad põhjanaabrite juurde 
vaid Murelid. Eks teised hakkajad ole juba varem sellel suurpeol 
osalenud, mis igal aastal eri riigis aset leiab. Kellel võimalik, on 
oodatud võimsast tantsupeost ja tänavakontsertidest osa saama, 
kus Eesti astub üles juba 25 aastat järjest.

   Meie sõitu Türile toetas ERRS tegevustoetus. 

Marju Lodi,
Murelite tantsija 

 suure peo ootel

Murelid rongkäigu ootuses.                              Foto erakogust
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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 Pensionäride Seltsi eestvõttel ja Leo Küti korraldami-
se tulemusel alustasime 6. juuni hommikul sõitu Petseri poole. 
Üle piiri saime viperusteta. Linna sissesõidul rääkis Leo meile 
huvitava fakti: teeäärse endise sõjaväeosa hooned ja maaala 
on Petseri klooster ära ostnud ning rajab sinna hostelit kahe 
tuhande (!) palveränduri majutamiseks. Klooster on üle Venemaa 
väga populaarne palverännakute koht. Samuti näitas Leo meile 
mitmeid esimese Eesti aegseid tähtsaid hooneid, mis tulekahjus 
ja sõjamöllus säilinud. Nõukogude ajaga võrreldes olid tänavad 
heas seisukorras. Parkimisplatsil ühines meie ootusäreva grupiga 
(28 rännuhimulist) giid Larissa (Leo sõnul parim giid üldse!) ning 
suundusime läbi linna kloostrisse. Esimene peatus oli müüritagu-
sel vaateplatvormil, kus saime põhjaliku ülevaate Petseri õigeusu 
mungakloostri sajanditepikkusest ajaloost. Kloostri asutamise 
ajaks peetakse 1473. aastat, mil pühitseti Jumalaema Uinumise 
peakirik – koobaskirik.Seal liivakivist koobastes elasid mungad 
juba 14. sajandi lõpupoole. Vene sõna „petšorõ“ linna nimena 
tähendabki koopaid. Kloostri asutajaks peetakse Tartu preestrit 
Joanni. Kloostri ümber kujunes aja jooksul asula, hilisem Petseri 
(Petšorõ) linn. Kuna Vabadussõja ajal läks klooster Eesti koos-
seisu, siis seda ei suletud, erinevalt teistest NSVL  alale jäänud 
õigeusu kloostritest.

Kloostris pole enam jälgegi nõukaaegsest hallusest ja luitu-
nud ehitistest, kõik on kenasti uue värvikihi all ja kuplid säravad 
kullakihist. Kogu territoorium on väga puhas, palju on kirevaid 
lillepeenraid. Kusjuures mungad ise kloostri seinte vahel tööd ei 
tee, selleks on palgatud töölised. Mungad tegutsevad põldudel 
ja abimajandites. Turistide ja kohalike hulgas on jätkuvalt väga 
populaarne kaev väidetavalt tervendava püha allikaveega. Kiika-
sime sisse mitmesse kirikusse, sisse ei lastud peaingel Miikaeli 
kirikusse ega maaaluste haudade juurde. Soovijad said osta 
kirikuküünlaid ja igasugust temaatilist nänni.

Petseri pole linn
Kloostris käidud, liikusime läbi saja meetri pikkuse turistilõksu 

edukalt (või rublasid tuulutades)  bussi poole tagasi. Vahepalaks: 
Petseri pole juba kaks aastat linn, vaid linnatüüpi asula! Linnad on 
Venemaal alates 10000 elanikust, Petseris on neid vaevalt 8000. 
Sõit jätkus omapärasesse meetallu, mida peab tegus ja väga ju-
tukas lesk. Õues on kogu ümbrus täis vanaaegseid suuremaid ja 
väiksemaid põllumajandusmasinaid, tööriistu ja vanu erinevatest 
aegadest pärit meetarusid. Kõik kuuride seinad on tihedalt täis 
riputatud vanema aja tööriistu. Eriline oli laternate kollektsioon. 
Eraldi väikeses majakeses on meemuuseum: fotod, kirjandus, 
tööriistad, mesiniku kaitseriietus, igasugused masinad mee kär-
gedest kättesaamiseks. Külaskäik lõppes maitsva lõunasöögiga.

Ja siis suund Vana-Irboskasse. Seal on põhiliseks vaatamis-
väärsuseks kindlus, selle taastatud ringmüür ja allikad. Irboskat on 
kroonikates mainitud esmakordselt 862. aastal. 14.–16. sajandil 
ehitati sinna linnus, mis hiljem ehitati kindluseks, mis oli eelpostiks 
läänest tulevate vallutajate teel Pihkvasse. Kindlus on peaaegu 
täielikult ennistatud, ümbritsevad müürid olid kõik paekivist ja 
paari meetri paksused. 

Keset kindluse õue kõrgub kena pühakoda. Väga huvitav on 
katusega kaetud ringmüüri osa, kuhu saab ronida kaunist vaadet 
nautima. Murule oli laotatud suur vana Pihkvamaa kaart, millel 
isegi Narva ära märgitud. Suurem osa meie grupist suundusid 
müüritagust rada pidi allikaid vaatama. 

Allikad ehk Slaavi lätted on väga veerohked, väljuvad paekivi-
kihtide vahelt. Vanadel aegadel viis kindlusest allikateni maaalune 
käik, mis päästis kindluse kaitsjad nii mõnegi pika piiramise ajal 
ja viis hämmingusse ründajad: kuidas nad veel elus on? Enamiku 
andmete põhjal on allikaid 12, aga on ka kirjutatud, et neid on 
tervelt 77. Rahvasuus kutsutakse Elu jõeks, sest koonduvad 
ühte ja suubub järve. Õigeusu kirik on tunnistanud need allikad 
pühaks ja tervendavaks.

räpina pensionäride suvereis pihkvamaale
Pihkvamaa elu
Vahepalaks: Kagu-Eesti 19. saj. populaarseim prohvet, Orava 

vallast pärit Kordo (Jaan Valge), kelle ettekuulutustest olevat 
tänapäevaks täide läinud 99%, on öelnud: „Tuleb aeg, kus tuleb 
veepuudus, nii et mujalt ei saa joogivett kui Irboska lättest.“

Buss võttis suuna Pihkva poole, kõrvus kõlamas giidi väga 
põhjalik ülevaade praeguse Pihkvamaa elust ja muidugi linna 
pikast ajaloost. Praegu on Pihkvamaa põhiline sissetulekuallikas 
turism, seda just tänu paljudele säilinud ja ennistatud ajaloo-
mälestistele. Teiseks majandusalaks, mis jõudsalt kasvab, on 
põllumajandus. Nende piimatooted olevat juba meie omadega 
samal tasemel. Kogu nõukogudeaegne suurtööstus on Pihkva 
oblastist likvideeritud. Vaatasin kogu aeg aknast välja ja panin 
tähele, et teede ääres kordub mingi tundmatu suurte lehtedega 
taim, lausa põldude kaupa. Ja kui siis nägin möödunudaastasi 
kõrgeid varsi suurte sarikatega, koitis: Sosnovski karuputk. Õud-
ne! Kõige jubedam on see, et taim on paksult vallutanud Pihkva 
äärelinnad, suurte korrusmajade vahetus läheduses. Kuna olen 
nooruses ise sellelt kõrvetada saanud ja mitu  kuud põdenud, 
mõtlesin, kuidas vaesed lastevanemad oma lapsi suudavad 
eemal hoida... Giid selgitas, et suured summad kulutatakse igal 
aastal kesklinna taimest vabana hoidmiseks, äärelinnadele pole 
enam jaksu ja raha. 

Pihkvast sõitsime esialgu giidi tutvustuste saatel läbi (palju 
kirikuid, mälestusmärke, Tartu Ülikooli sarnane ülikool jm.) ja läk-
sime vaatama linnast eemale kõrge mäe otsa rajatud Aleksander 
Nevski mälestussammast. Ausalt, mina varem nii suurt ja kõrget 
ausammast näinud ei ole! Aleksander Nevski oli vene väejuht, 
kelle juhtimisel (22-aastasena!) vene vägi võitis saksa ordurüütlite 
väe kuulsas Jäälahingus Peipsi järve jääl 1242. aastal.

 Sealt naastes toimus ekskursioon Pihkva Kremlisse ja siis 
sõit hotelli „Riia“. Hotell on ilus, mugav, toidud restoranis maitsvad. 

Teine päev algas pika sõiduga Mihailovskojesse, kus kuulus 
ja vene rahva poolt palavalt armastatud poeet Aleksander Puš-
kin veetis hulk aastaid nii lapsepõlves kui ka paguluses. Meie 
põlvkond sai omal ajal palju Puškinit „tudeerida“ ja tema luuletusi 
pähe õppida, sestap ma siin tema elulugu pikalt ei kirjelda. Mõned 
päevad enne sõitu tulid härrad Jaan ja Oskar mõttele, et oleks 
kena, kui keegi reisil loeks poeedi luuletusi nii eesti kui ka vene 
keeles. Ettepanek tehti mulle ja toodi kaks paksu mõlemakeelset 
luuleraamatut. Päris huvitav oli sobivaid välja otsida ja bussis ette 
kanda. Tundus, et rahvale meeldis ja giid ka tunnustas. Mihai-
lovskoje mõisa kompleksi kuuluvad põhiliselt härrastemaja, köök-
saun ja hoidja maja. Mõis kuulus Puškini vanematele. Hoonetes 
on küll ajastutruu sisustus, kuid otseselt poeedile kuulunud asju 
pole sõjapurustuste tõttu säilinud. All orus laiub maaliline järv, 
ümberringi suur mõisapark pikkade alleedega. 

Pärast lõunasööki külastasime Puškini hauda Puškini mä-
gedel endise Svjatogorski kloostri aias. Parkimisplatsil müüsid 
vene baabad tuutusid sireliokstega ja mõne muu lillega, soovijaid 
jagus. Haual oli palju külastajaid ja suur hulk lilli, eelmisel päeval 
oli olnud poeedi sünni-aastapäev. Puškini-tuuri lõpetas jalutuskäik 
Mihailovskoje naabermõisas, teisel pool järve, mis kuulus Puškini 
sõpradele ja kus ta tihti viibis. Kloostrikiriku müügipunktidest 
ostsime ravipalsameid ja muud asjakohast.

Bussis võeti laul üles, giidi viisime Pihkvasse, teda tänati 
lauluga. Kiirkülastus kaubanduskeskusesse ja koju! Üle piiri saime 
jälle ruttu. Suur-suur tänu juhatusele ja kõige suurem tänu Leo 
Kütile!!! Tal oli lisaks muudele asutustele ja inimestele ka ilma-
taadiga leping sõlmitud! Ja veel suur tänu meie väga rahulikule ja 
kannatlikule bussijuhile Tarmole, kellega juba palju ringi sõidetud! 
Kuhu järgmisel suvel?

Tiina Ilves

Aleksander Nevski ausammas Pihkva lähistel. Petseri kloostris giidi kuulamas.                     Fotod: Tiina Ilves

liikumisrühm sinililled liikvel

Juba 2015. aasta märtsi lõpus, kui olime kaksteist aastat 
vanad, lõpetasime ametlikult oma tegevuse. Kuna tantsud olid 
õpitud, lihvisime neid veel üle kuu aja. Pärast seda esinesime 
veel Räpina kahes hooldekodus. 

Sügisel tulime taas kokku, et liikuda üheskoos muusika saatel. 
Niimoodi talvläbi. 

Mais viisime tantsurõõmu Tartu mnt hooldekodu rahvale. 
Novembris esinesime valla 25. juubelipeol. 

Kõik need kaks aastat olime tahtnud koos kuhugi väljasõidu 
teha, aga ajast tuli puudu. Sel aastal juulikuus tegime soovi teoks. 
Kolme autoga sõitsime Eesti Maantee muuseumisse, kaasas ka 
lapselapsed. Neil oli lõbu laialt.

Kunagi ammu olime seal käinud, kõik oli väga muutunud. 
Tore oli kogu seda teekonda otsast lõpuni uuesti läbida. Tuletada 
meelde, millised olid teed ja sõiduvahendid meie esivanemate 
ajal. Kui kaua neid teid läbiti? Ja-jaa! Väga pikalt oldi teel võrreldes 
praeguse ajaga. Nüüd oleme viuhti siin, viuhti seal. Mõni ka suure 
kiiruga puu otsas. Seda oli seal ka näha. Ju-be!

Ilmataat oli meie poolt
Ilmataat tundus olema meie poolt. Nii kui autosse istusime, 

hakkas kohe sadama. Hakkasime Tillioru kaudu tagasi sõitma 
ja näe – sõidabki postitõld meile tee peal vastu! Tegime ju enne 
selle taustal pilti!

Tagasiteel käisime veel Põlvas uue tankla avamisel, kus vee-
res ka loosiratas. Igaüks võitis midagi, mina pastaka. Näe - läks 
kohe asja ette, sain loo kirja panna. 

Imeline oli jälle koos olla. Uute kohtumisteni!

Hilda Veber,
Sinilillede juhendaja

Sinililled poseerimas postitõlla ees.
Foto: Hilda Veber

naikoor koidula koorivanem,  
kaja kälissaar – 80

juulil tähistab 80-ndat juubelit naiskoor Koidula kauaaegne 
koorivanem Kaja Kälissaar.

Kaja on valutanud oma südant koori pärast ligi pool oma 
elust. Organiseerinud esinemisi küll kohalikule publikule kui ka 
kaugemal. Selle aasta kevadel oleme kooriga käinud Põlvas, 
Elvas ja  Võrus.

Enne suvepuhkust olime Leevakul, kus oli Leevaku kodu-
kandipäev.

Iga kord on Kaja see, kes muretseb bussi eest ja kõikide 
lauljate kohalolu pärast. Ta on meile nagu ema, kes muretseb 
kõigi ja kõige eest. 

Peale selle jääb tal jaksu ja jõudu hoolitseda oma ilusa ko-
duaia eest, mis on väga liigirohke ja korras.

Vanaema ootab ka särtsakas tütretütar Arhanna – Sandra, 
kellega nad koos laulavad ja müravad ning elu üle juurdlevad. 

Samuti on Arhanna ka koos kooriga esinenud, mis on kuula-
jatele alati väga meeldinud.

Alati jätkub Kajal head sõna ja südamlikku nõuannet koori 
liikmetele. 

Suur aianduse huviline Kaja märkab ka Räpinas tehtut. On 
väga vaimustatud, kui tehtu on silmale ilus vaadata.....samas 
ei jäta teda külmaks ka haljastuses viimasel ajal tehtud karmid 
muutused.

Soovime Kajale tugevat tervist edaspidigi meiega koos laulda 
ja kanda koorivanema rasket koormat.

Palju õnne juubeli puhul!
Kooriliikmete nimel 

Liidia Peterson ja Dairi Kokmann.

Pildil osa Koidula naiskoorist, kes käisid laulmas Elva 
Laulupeol, 10. juunil.                                         Foto erakogus

Alates Kalameestepäevast on  
Võõpsu pritsikuuris uus näitus 

„kitä umma järvekeista,  
kallist kalarannakõista“. 

avatud ürituste ajal või  
eelneval kokkuleppel  

5207811.
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5.–6. juulil said Põlvamaa noored kokku Valgjärvel 
noortekeskuste suvekoolis. Sel aastal olid korraldajateks 
Kõlleste ja Valgjärve noored. Suvekoolis osales 120 noort 
kaheteistkümnest Põlvamaa noortekeskusest. Esindatud 
olid Kõlleste, Valgjärve, Kanepi, Laheda, Põlva, Ahja, Mooste, 
Veriora, Orava, Räpina, Värska ja Mikitamäe noored. Külalis-
tena olid suvekoolis Narva noored.

Üritus algas tervituskõnedega, Valgjärve Valla Avatud 
Noortekeskuse juhataja Anu Luiga andis ülevaate kahe päeva 
tegevustest. Noori olid tervitama tulnud korraldajate valdade 
vallavanemad. Valgjärve vallavanem Kaido Kõiv ja Kõlleste val-
lavanem Andrus Seeme kiitsid noori koostöö eest ning soovisid 
noortele tegusaid ja lõbusaid suvepäevi.

Suvekooli alustati olümpiamängudega, mille käigus said 
noored ennast proovile panna erinevatel aladel. Katsetati osavust 
ja tasakaalu padjasõjaga plangul, tehti rallit aiakäruga, odaviset 
joogikõrtega ja kettaheidet kübaraga. Põnevaks osutus sumokos-
tüümides maadlus. Järgnes viikingite mäng, kus võistkonnad pidid 
kaitsma oma kindlust ja kätte saama vaenlase lipu.

Pärast energiaampsu algasid õpitoad – beatbox, discgolf ja 
tähelepanumängud. Beatboxi õpituba juhendas Fred Rõigas, 
kes pani noored suuga muusikat tegema. Samal ajal said noo-
red lennutada kettaid Valgjärve discgolfi pargis ning mängida 
tähelepanumänge. Õhtune kava algas beatboxi õpitubades õpitu 
ühisesitusega. Esitati kolm laulu, noortele see meeldis. Jätkus ka-
raoke- ja videodiskoõhtu. Kell kümme, kui hakkas juba pimedaks 
minema, oli aeg maha pidada laserlahing. See oli noortele eriti 
põnev ning laserrelvadega mängiti kuni kella poole kaheni. Kuna 
öö kiskus päris jahedaks istusime õhtu lõppedes ümber lõkke. 
Öö veetsime telkides. Öörahu valvasid Kaitseliidu turvamehed.

Teise päeva hommik algas võimlemisega. Pärast hommi-
kusööki suundusid noored erinevatesse tegevustubadesse. 
Tegevusi jagus igale maitsele. Noortel oli võimalus osa saada 
jumpingu treeningust, keraamika töötoas sai endale uhke kausi 
valmistada, julgemad käisid sky-jumpi batuutidel hüppamas, osa-
vamad proovisid rodeo härjal püsida. Oma võimeid pandi proovile 
mobiilses põgenemistoas Exitmobiil, kus pidi aja peale vabanema 
käeraudadest, otsides vihjeid ja kasutades oma mõistust. Eesti 
Noorsootöö Keskuse ja OÜ Merkuur koostöös valminud moodsa 
tehnika ja tarvilike tööriistadega varustatud ning ringi liikuvas 
laboris tutvustati noortele puidutööstuse ametit. Noored said 
töötoas valmistada endale seinakella.

Peale lõunasööki autasustati olümpiamängude võitjaid ja 
peeti meeles kõiki noortekeskusi, kinkides neile ühisfoto koos 
suvekooli logoga, mille noored ise kujundasid. Ja oligi aeg ko-
jusõiduks.

Suvekooli korraldamist toetasid Eesti Noorsootöö Keskus, 
Kõlleste Vallavalitsus, Valgjärve Vallavalitsus ja Gunnar Paalman. 

Kerli Koor, 
Kõlleste valla kultuuri- ja noorsootöötaja

Tegin parasjagu lippidest aeda Kastani  tänavas. Oli juba 
õhtu, kui sõber Heikla Tamar sõitis motorolleriga minu poole 
ja ütles, et läheks õige laulupeole Tallinnasse. “Seal peame ka 
sinu sünnipäeva, mis on 16.juuli.” Küsisin, kas nüüd vastu ööd 
lähme? Lõpetasin oma töö, korjasin asjad kokku ja panime Tartu 
poole lõikama.

Luunja silla peal tundsin esimest korda, et põlvedel on külm. 
Mootorratta juhil on lai plekk ees, aga tagaistujal tõmbab tuul. Öö 
veetsime Tartus tuttavate pool.

Hommikul alustasime sõitu Tallinna poole. Kui olime sõitnud 
25 km Tartust edasi, sõitis meist mööda miilitsa volga, miilits 
vehkis kätega nagu hullumeelne, ise poolest saati autoaknast 
väljas, näitab kätega, et võtku me kraavi poole. Me isegi sõitsime 
kraavipõhja mööda, siis ei olnud kraavid nii sügavad kui nüüd. 
Miilitsa volgasid sõitis meist mööda kolm. Võmme ajas segadusse 
see, et Tamar sõitis üks käsi puhkas rolleri lenkstangil, käe asend 
oli selline nagu sihiks neid. 

Me ei saanud aru, mis nad meist tahavad, siis nägime, et 
tuleb mustade limusiinide eskort. Taipasime, et järelikult sõidab 
laulupeole NLKP presiidiumi liige NSV Liidu ülemnõukogu presii-
diumi esimees Anastas Mikoyan, olime sellest raadios kuulnud. 
Et me tee peal kohtume, oli meilegi üllatuseks.

Ta tuli rongiga Tartusse ja sealt limusiinieskordiga Tallinnasse. 
Selle mehe teekond jõab ruttu sihtkohta, aga meie vurame veel 
tunde. Mootorist oli kuulda mingeid kolinaid, seega üle 45 km 
tunnis pole mõtet lootagi. 

Lõpuks jõudsime pärast lõunat kuidagi kohale. Lasnamäe 
veerel küsisime luba ühelt majaomanikult, kas võime seal telki-
da? Ta ütles, et maa kuulub linnale, seega võime. Panime telgi 
püsti, asusime rollerit  remontima. Samal ajal toimus laululaval 
Vanemuise teatritüki proov, Gustav Ernesaksa  laulumäng “Mari 
ja Mihkel” ehk kuidas “Uuspere ja Vanavere” laulupeole läksid. 
Ühe kõrvaga kuulasime teatritükki ja samal ajal lõhkusime rollerit 

lahti. Olime rolleri tükkideks saanud ja leidsime kolina põhjuse - 
käigukastil olid ühel hammasrattal mõned hambad maas, nüüd 
oli viga  teada. Panime mootori  uuesti kokku, et osad kaduma 
ei läheks, rahvast liikus igal pool. Tamar lubas linnast vaadata 
uut osa, aga ei saanud.

Enne laulupeo algust jõudsid laululava ette ENSV kõrged 
parteijuhid ja valitsuse liikmed koos kõrge külalisega. Nägime juba 
teist korda seda kõrget riigimeest. Kõlas NSVL hümn ja seejärel 
ENSV hümn, järgnesid sõnavõtud Mikoyanilt ja Käbinilt. Siis sai 
pidu alata. Kõlasid patriootilised laulud, mis meid ei köitnud, seega 
läksime mere äärde. Jalutasime Pirita poole, sinna oli ka kuulda. 
Hiljem tulime tagasi telgi juurde, kus hakkasime tähistama minu 
24. aasta sünnipäeva.

Magada oli väga külm, sest telgi põhi oli õhuke. Järgmiseks 
ööks korjasin platsilt mahavisatud pabereid oma telgi alla, neid oli 
palju ja jätkus telgi põhja alla. Müügipunkte oli kogu lauluväljaku 
äär täis, sellest see praht maas. 

Muidugi jäi meelde wc-de lehk, mis levis kogu  väljakule. 
Kui pidu lõppes, oli mure, kuidas vigase rolleriga koju jõuda? Oli 
plaan sõita kuidagi Paideni, sealt oli lootus saada uus hammas-
ratas, aga ka see ebaõnnestus. Kohtasime seal Räpina meest 
Konsap Vellot, kes oli oma Jawa 250-ga. Võttis minu oma Jawa 
peale, sest roller enam kahte ei vedanud. Ööbisime Annal, kus 
elas Konsap Vello tuttav. Hommikul alustasime koduteed, meie 
ees, Tamar aegamööda tagapool. Meie sõitsime kohati 140 km 
tunnis. Lõunaks olime kohal kodus.

Tegin oma poolelijäänud tööd edasi, emal oli hea meel, et 
poeg õnnelikult tagasi jõudis. Tamar jõudis kuus tundi hiljem ja 
tuli kohe minu poole. Tagasisõit oli tal veel aeglasem kui minek.

Niisugune lugu oli seoses laulupeoga aastal 1965. Need 
sõbrad Heikla Tamar ja Konsap Vello  on juba manalamehed.

Kalju-Johannes Kullerkupp

Nüüd kirjutab sellest küll suur “asjatundja” sellel ala. Kuid 
olen nendega kokku puutunud ja mul on sellest oma arvamus 
kujunenud.

Kõigepealt taastusravist. Koostatakse rahvakeeles nn “re-
haplaan”, mille mõttekuses ma sügavalt kahtlen. Asjamehed 
komisjonis hindavad su keha seisundit ja pikk lugu saab kirja. 
Kui lõpuks saad raviasutusse, siis arst üksi määrab määrab 
protseduurid vastavalt võimalustele. Olin hindamisel vast 2-3 
tundi, kuid kirja pandi 20 tundi! Leian, et see on selgelt riigi raha 
raiskamine, aga kes sest hoolib. Kui olin juba neli aastat olnud 
taastusravi järjekorras ja plaangi juba “hapuks” läinud, loobusin 
sellest teenusest lõplikult.

Nüüd siis alternatiivravist, mis peaks toetama tavameditsiini. 
Kui pole nõus neelama peotäite viisi tablette, näiteks seljavalu 
puhul, siis hakkad otsima abi mujalt. Väga sageli arstid nendest 
võimalustest ei räägigi. Neid on võimalik ka mõista. Kui ühel arstil 
on nimekirjas 1800 patsienti ja järjekord ootamas ukse taga, siis 
polegi aega teisi ravivõimalusi tutvustama hakata. Ravitsejad aga 
suhtuvad rahulikult sellesse, kui arstid ei ole muudest võimalustest 
patsiendile rääkinudki.Tema teeb oma tööd ja ei lase end sellest 
häirida, sest abivajajaid jätkub ja nad saavad temalt abi. 

Ka mina olen endale leidnud ühe õnnistatud andega ravitseja. 
Oma tagasihoidlikkuses ei soovi ta tähelepanu, kuid leian, et ta 
on igati seda väärt, et temast juttu teha. Küllap ta tunneb siin end 
ära ja rohked abisaanud on minuga nõus. See kena naerusuine 
proua on leidnud endale tõeliselt sobiva ameti ja ta teeb seda 
suure pühendumusega. Ta teeb massaazi, paneb kuppe ja kaane. 

1965. aasta Xvi üldlaulupidu 16–18. juulil

ravist ja ravitsejatest
Mitmel korral haiglast tulles on olnud mu enesetunne nii räbal, 

nagu oleks õhk ja elumahlad kehast lausa lahkunud. See lahke 
abiline on tulnud siis minu juurde lausa koju ja pannud mulle 
elu jälle sisse. Ja jällegi seekord kui aasta algul pidin minema 
Võrru oma kalli tädikese matusele, selg aga oli päris “nässus” ja 
külmakraade -26. Massaazid ja raviplaaster päästsid ka seekord 
olukorra.

Sellel inimesel on aega ja tahtmist abivajaja muresid ka ära 
kuulata ja head nõu anda. Temas on ka psühholoog olemas. Mit-
mete teistega ei ole mul õnnestunud “ühele lainele” saada. See 
proua käib välismaal matkamas ja suusatamas, lisaks õpeatab 
kepikõndi ja joogat. Igati sportlik, seal vist laaditakse juurde head 
energiat ja jõudu.

Väikese ruumi sein on täis mitmeid tunnustuskirju paljudelt 
aladelt. Praegu on linnas tema ainus selle alaga tegelev, teised 
on loobunud. Juba see on suur tunnustus tema tööle. Töö on 
füüsiline ja kätele suure koormusega, käed väsivad, kuid ta ei 
kurda, töö tahab tegemist.

Mul on tunne, et sellel inimesel on side kosmose või teiste 
kõrgemate jõududega. Kui ta mu selja kallal vaikselt toimetab, 
tuleb nagu tema kätesse uut energiat, mida edasi anda.

Sellised inimesed on erilised ja neid on vähe. Seepärast 
peame neid hoidma ja hindama. Tänud sulle!

    Maie Vaino

pÕlvaMaa noored  
said kokku suvekoolis

Foto: R. Antsov

tüütud ilmad
Mis talv see on, kui lund ei ole
ja külma vaevalt viisteist kraadi?
Mis jõulud need, kui lund ei ole?
Kas see talv suuski alla saabki?

Kõik algas nii, kui ikka olnud,
mart külmetas ja kadri kusi1.
Detsembris enam külma polnud.
Kuu lõpp tõi kaasa üllatusi.

Viis kraadi sooja jõulu ajal
sai mitmel päeval, sama ööl ka.
Me lumi lõunas alla sadas,
jäid siinsed lumesahad tööta.

Ja sadas lund, mis kohe sulas,
sai korda kümme lumist ilma.
Kui veebruaris vesi vulas,
siis jürikuu tõi lund ja külma.

Pool aastat oli sellist talve,
mil hilissügisene nägu.
Nüüd suvi kordab möödund talve,
sest raagus kasel kukkus kägu2.

Selgitusi rahvatarkusest:
1. Vanarahvas teadis, et mardipäeva (10. november) külmale 
järgneb kadripäeva (25. november) sula.
2. Pehmele talvele pidi järgnema jahe ja sajune suvi, sedasama 
näitas käo saabumine enne puude lehtimist.

J. Kivistik, 05.07.2017

kuldsed  
kuuekümnendad leevakul

 (Laul omal viisil)
 

Kui lõpõtime Leevaku kooli oll’ aasta
Tuhat ütessäsada kuuskümmend viss.
Mi olli’ Meenovi Madis ja Taningu Raivo,
Valdsoni Ülo ja Kaimre Rein,
Siilbaumi Maidu ha Kuldar Pruks,
Lehiste Milvi, Otsingu Eva,
Vallaski Vaike ja Kaimre Reet.
 
Tuukõrd lainit lei
Kuulus meeskvartett,
Keda tiidse sõs egaüts.
Nu’ olli’ Kinsigo Rafael, Tolmovi Kalju,
Kinunen Sass ja Keldri Ats.
Säält punktist mi nuur elo
Edasi läts.
 

Vellaski Vaike

kaks lõikuskuud
Algab august. Taas pimedad ööd, 
kuigi suvi veel kestab. On palav.
Tõotab leevendust pikker, mis lööb.
Kõuemürin. Pea vihma valab.

Lendleb nahkhiiri pimedas öös
rohutirtsude kontserdi ajal.
Äike läheneb, välku lööb.
Põud saab mööda, pea vaikselt sajab.

***
Jälle august, kuid sageli sajab.
Seitsmevennapäev ennustas sellist.
Kui saaks paremat ilma, siis telliks -
viljakoristus kuivemat vajab.

Tuhat toimetust tegemist tahab,
iga ilma jaoks mõni neist sünnis.
Ehk saab nüüd mahti seenele minna,
olid ajad, kui neist tehti raha.

Seitse nädalat lõpeb septembriks.
Kui jääb kuivaks, siis pole veel hilja.
Veel on suvi. Võib lõigata vilja
siis, kui mihklikuus kuivemat tuleb.

Sadu seitsmevennapäeval, 10. juulil, ennustab seitset vihmast 
nädalat. Nii oligi 2016. aastal.

J. Kivistik 
05.08.2016 

Tartu-Paide 10.30–12.00
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Tartu võimlemispidu on meeleolukas ja rõõmu pakkuv liikumi-
sele suunatud üritus enam kui 2000 osavõtjaga peaaegu kõigist 
Eesti maakondadest. Osalevad lapsed ja noored vanuses 6 kuud 
kuni 20+. Lisaks ka vanem toetav põlvkond kuni vanuseni 70+. 
Meie võimlemisrühm Anu Tuviku juhendamisel on osa võtnud 
kolmest Tartu võimlemispeost. Tänavune pidu kandis nime „Õn-
netunne”. Võimlemisrühma kuuluvad Irmen Nagelmaa, Rita Kahu, 
Anu Nael, Tiiu Adrijan, Tiiu Kutti, Airi Pärnaste, Kersti Murumets ja 
Tiia Mälton. Räpinast oli peale meie veel aianduskooli tütarlaste 
rühm, juhendajaks Irmen Nagelmaa.

Võimlemispidu algab alati linnapea tervitusega, meil rä-
pinlastena oli eriti hea meel kuulata Urmas Klaasi häid soove. 
Etendusse oli haaratud nii professionaalseid võimlejaid, kui ka 
lapsi ja noori, kes ei tegele igapäevaselt võimlemisega ega võib 
olla üldse spordiga.

räpina naised ja neiud osalesid  
tartu 6. võimlemispeol „Õnnetunne”

Meie esinesime kahe kavaga. Esimene kandis nime „Torm”, 
vahendiks lahtine võimlemisrõngas koos linikuga. See kava on 
väga efektne, kuid omandamine oli suhteliselt raske ja Tamme 
staadionil astus üles ainult 12 rühma. Meie saime hakkama, sest 
meil on fantastiline juhendaja! Teine kava oli „Unistuste aeg”, 
vahendiks kahe käe lipp, poolel rühmal kollane ja poolel punane. 
Liikumises peitub rõõm ning koostegemine ja koosolemine on 
mõnus vaba aja veetmise võimalus. Loodame leida ka kodukandis 
esinemisvõimalusi.

Täname SA Räpina Kultuurkapital ja Eesti Kultuurkapitali 
Põlvamaa ekspertgruppi toetuse eest.

Tiia Mälton, 
rühmavanem

Võimlemispeol Tartus osaleti juba kolmandat korda.                                                                                            Fotod erakogust

Minu esimene ja  
ka viimane tantsupidu

Ma olen alati olnud rohkem lauluinimene, tantsujalga mul 
eriti pole. Keskkooli ajal sai mitu korda õpetaja Laine Leppmaga 
laulupeol käidud ja mälestused on sellest väga head.

Peale aianduskooli lõpetamist läksin tööle Võru rajooni Lin-
namäe Eriinternaatkooli, kus olid nõrgemad õpilased ja õpetasin 
seal aiandust. Selles koolis töötas ka Helgi Rimm, kelle hobiks 
oli rahvatants. Seda õpetas ta ka Kuldre rühmale. Taheti 1970. a. 
peole minna, aga üks paar oli puudu. Mina ja õpetaja Väino Urb 
lisandusime sinna. Käisime ka Tartu tantsupeol ja saime edasi Tal-
linnasse. Sellest peost jäid eluks ajaks unustamatud mälestused.

Nädal aega harjutasid C-segarühmad Laevastiku Ohvitseride 
staadionil, läbi vihma ja palavuse. Vihma ajal olin sugulase Terno 
Elfriide pool, kus saksaaegne proua mind ette ja taha passis. Kahe 
kontserdi vahel võtsin seal ühel päeval külma dušši.

Peakontserdil Kalevi staadionil ootamise oma järge ja kui 
võimas muusika üle staadioni kajas, tõusid ihukarvad lausa püsti. 
Nii ülev hetk oli see. Tantsud läksid korda ja meil oli uhke-ülev. 
Vaheajal, kui meil olid seljas uhked Mustjala rahvariided kõrge 
tanuga, pildistasid meid rootslased. Olime ise ka enda üle uhked. 
Mäletan veel, kuidas ma ühe Räpina preili koos peikaga üle müüri 
staadionile aitasin.

Nüüd vaatan alati neid ilusaid tantse, inimesi ja riideid teleri 
vahendusel. Linna möllu sisse pole enam tahtmist minna, aga 
vaimustus pole ka vanaduses kuhugi kadunud. Samuti on eriline 
huvi ka võimlemise vastu.

Maie Vaino

ausambaplats  
sai ilusaks ja moodsaks

Kui linn olin leidnud raha, ning tellis sellele platsile moodsa 
kjunduse, ei avaldanud see plaan mulle erilist muljet. Üks mu 
vanem tuttav oli lausa selle vastu. Ütlesin siis talle, et ka vanem 
inimene peab ajaga kaasas käima.

Varakevadel  nägin telgi all toimetavaid sillutisepanijaid. Mõni 
nädal hiljem  sain näha seda uut kujundust oma silmaga ja see 
oli suur üllatus!

Võidupühal toimus seal esimene miiting ja see kõik oli ime-
ilus. Rahvas kogunes, pinkidel sai istuda, sugulased ja tuttavad 
ausamba juures auvalves, kirikurahvas ja vallavanemad saabusid 
lippude lehvides - see oli meeliülendav vaatepilt. Päevakohane 
muusika ja sõnavõtud, lilled samba jalamile, ilus ilma ja kõik oli 
suurepärane. Platsi uut lahendust kiitsid ka sõnavõtjad. Silma 
rõõmustasid elupuude ja ilupõõsaste rühmad, lillekastid okas-
puuvormide, astilbede, kõrreliste ja  kurerehadega. Värvirõõmuks 
lillekastid mitmevärvilised võõrasemadega. Tänavat puiesteena 
ääristamas pooppuu, üks pihlakaliikidest. Ka tänavakivi plaadid 
ja kivisillutis avardasid muljet ja mahendasid värvikirevust.

Haljastuse oli teostanud Räpina Aianduskool. Edasi jätkub 
töö ranna suunal Maha võeti ka vanad ja ohtliku paplid. Uus 
ja moodne osa on nagu teine maailm ülejäänud vana pargiosa 
kõrval. Oleks kena, kui kogu see suur ja tihe park saaks kunagi 
moodsamaks, et moodustuks ühtne ansambel. Ka väike platsike 
bussijaama ees on liiga tihe ja vajaks uuendust.

Annan endale aru, et kõigeks on vaja raha ja töökäsi, kuid 
unistada ikka võib, ehk saab see siiski ka teoks kunagi. Igata-
hes on tehtud töö kiiduväärne ja tänu selle teostajaile. Jätkake 
samas vaimus!

  Maie Vaino

Praegusel ajal, kui meenutame oma raha kasutusele võtu 
25ndat aastapäeva ja viinaralli on moes, siis meenub mulle üks 
omapärane reis Soome.

Aasta oli vist 1991, oma kroone meil siis veel ei olnud (1992.a 
tulid), oli aga sõpruskool Soomes ja suur soov välismaale minna. 
Nii meie aianduskooli õpside seltskond Soome poole teele asuski. 

Oma tarbeks võis siis kaasa võtta ka kaks pudelit kangemat 
kraami. Suur osa seltskonnast äris Soome jõudes oma kauba 
kohapeal maha, mida sellesse “salaärisse” ei pühendatud ja 
mul olid oma viinad veel alles. Soomlased mainisid ka muu jutu 
sees, et tullakse siia oma pudelitega. Mulle läks see ütlemine 
südamesse ja ma ei üritanudki oma kraamist lahti saada.

Küll aga oli mul vahepeal sünnipäev maikuus, see sai Saima 
kanali äärses suvilas suure rahvaga ära peetud ainult ühe pudeli 
šampusega. Ka ühe õpetaja juures kodus pakuti vaid väike pits 
mingit likööri. Siis kinkis kooli laomees meile ilusad rohekaskolla-
sed tööülikonnad ja nende eest maksin ma oma pudeliga, tasuks 
vene rublad omadelt. Mu oma poeg käis selle riidega veel peolgi.

Teise pudeli tarisin tagasi laevale ja sellega sai veel kodus 
sünnipäev peetud. Üks mu kolleeg tõi aga mõlemad viinapude-
lid tagasi koju ja ütles mulle, et minu väärtus tema silmis tõusis 
taevasse, see oli siis aususe eest. Mõni aeg hiljem selgus, et 

üks mees ei võtnudki viina kaasa, seega oli ta siis minust veel 
ausam. Soomlased korraldasid meie vaeste eestlaste tarbeks 
koolis korjanduse ja nii sai 20 marga eest osta mõne hilbu. See 
oli minu esimene ülemerereis, olukord oli uus ja tundmatu.

Teine Soome reis sai teoks koos hea kolleegiga õpetajate 
vahetuse raames. Teenisime nädalaga kena raha. Õpilased olid 
asjalikud. Sõitsime 80 km uue päästekaatriga kanaleid ja proo-
visime ära ka pehmed istmed Soome rongis.

Minu kolmas reis Soome toimus märtsis 1998.a, see oli Räpi-
na vanaema preemiareis koos seitsme ärimehega. Ootasin reisi 
üheksa kuud, nagu lapseootel, kuid teoks see lõpuks sai. Soome 
sõbrad tegid Kangasalas mulle eriprogrammi, kus muuhulgas kü-
lastasin roosikasvatuse perefirmat, kui lumi ulatus katuseni, sees 
aga kolmes hoones roosid õitsemas.Seal pakkus lahke pererah-
vas omavalmistatud viinamarjaveini. Soomes on levinud, et suvel 
kuuma päikesega istutatakse viinapuud kasvuhoones otstesse, 
kus need siis lae all ronides varjutavad antud juhul siis roose.

Niipalju siis Soome reisidest ja kangemast kraamist ka.

    Maie Vaino

Ülemere reisidest ja muust ka
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kultuurikalender juulis-augustis
L, 22. VII  Külastusmäng „Unustatud mõisad“. 
          10–18.40  Igal täistunnil giidiga jalutuskäik. Loomemajas 
  avatud improviseeritud kohvik. Sissepääs 
  muuseumipiletiga: täiskasvanu 2 eurot, 
  õpilane pensionär 1 euro, perepilet 5 eurot. 

Räpina mõisa peahoones
P, 23. VII 9 Räpina laat Tuletõrjeühingu väljakul
P, 23. VII  Külastusmäng „Unustatud mõisad“. 
          10–18.40  Igal täistunnil giidiga jalutuskäik. Loomemajas 
  avatud improviseeritud kohvik. Sissepääs 
  muuseumipiletiga: täiskasvanu 2 eurot, 
  õpilane pensionär 1 euro, perepilet 5 eurot. 

Räpina mõisa peahoones
R, 28. VII  III Räpina Raudmehe triatlon. 
  Lisainfo Räpina Spordiklubi 
  telefonil 5346 8210. 

start Puuaiasõja mälestusmärgi pargis
P, 30. VII 20 Vana Baskini teatri etendus: 
  „On alles perekond“. Pilet 14 eurot, 
  õpilastele ja pensionäridele 12 eurot. 
  Piletid müügil Piletilevis ja kohapeal. 
   Võõpsu pritsikuuri platsil
31. VII–6. VIII Pop-up merekool „Meresõber“. 
  Lisainfo ja registreerumine 
  www.meresober.ee Räpina sadamas
N, 3. VIII   
P, 6. VIII 9 Räpina laat Tuletõrjeühingu väljakul
K, 9. VIII 12 Orelipooltund Räpina Miikaeli kirikus
R, 11. VIII 19 Naised köögis uue plaadi esitluskontsert. 
  Pilet 16 eurot, sooduspilet 14 eurot. 
  Piletid müügil Piletilevis. 
  Lähen info Räpina Valla Kultuurikeskuse 
  telefonil 796 1361. Räpina mõisapargis
L, 12. VIII  Külastusmäng „Unustatud mõisad“. 
          10–18.40  Igal täistunnil giidiga jalutuskäik. Loomemajas 
  avatud improviseeritud kohvik. Sissepääs 
  muuseumipiletiga: täiskasvanu 2 eurot, 
  õpilane pensionär 1 euro, perepilet 5 eurot. 

Räpina mõisa peahoones
14.-18. VIII  Koorijuhtide suveseminar ja kontserdid
   Räpinas
L, 19. VIII 16 “Koolielu viies pildis”, 
  käsikirja autor Jan Rahman, 
  lavastaja Raivo Adlas  
   Leevaku külakeskuse juures 
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 
  Turismiinfokeskuses (Kooli 1, Räpina) 
  alates 1. augustist. Võta kaasa soovideküünal 
  muulikivide tuleteele! Räpina sadamas
K, 30. VIII 16 Räpina Muusikakooli uute õpilaste täiendav  
  vastuvõtt Räpina Muusikakoolis
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ÕnnitleMe vaneMaid!

Lennard Lillemets  
28.05.2017

Märtin Parmask 
30.05.2017

Jaroslav Dmitrijev 
2.06.2017

Meribel Pajula 
10.06.2017

Koju sel päeval autoga toodi, 
teki sees väike kodanik, 
toodi ta kõikide beebide moodi, 
ellu, mis õnnelik, ellu, mis pikk.

Meie hulgast on lahkunud
 Avaneb valguse värav, 
viib taevasse sätendav sild. 
Vikerkaar, helge ja särav, 
Su hingest saab tähekild...

Aare Afanasjev 
15.06.2017

Aleksandr Miroljubov 
20.06.2017

Ülo Talvik 
3.06.2017

Eha-Laine Kaare 
8.06.2017

Linda Arna 
22.06.2017

räpina laat, 
06. augustil ja 20. augustil,  

kell 9-15 räpinas,  
tuletÕrje väljakul.  

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

vanavara. 

tule kogu perega! 

info telefonil 5805 1915.

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

Näitus „Elupõline metsamees Valdek Kütt“ on avatud Räpina 
Raamatukogus.

räpina Muusikakool 
võtab lapsehoolduspuhkuse 

 asendajana tööle 0,5 ametikohaga  

sekretär-asjaajaja. 
eelistatud on vastava hariduse  

olemasolu, elukoht räpina piirkonnas  
ning autokasutusvõimalus.

alates 01.09 
kitarriõpetaja ja basskitarriõpetaja.

CV saata meiliaadressile muusikakool@rapina.ee  
hiljemalt 01. augustiks 2017.a.

korstnad, ahjud,  
truubid, pliidid korda! 

Korstnapühkimistööd Eesti Kutsekoja  
litsentsiga korstnapühkijalt. 

Korrasoleku akti väljastamine. 

Korstnapühkija võtab vajadusel  
oma redeli kaasa.

tel. 51916605.

otsin tööd veisearstina 

põlva- või võrumaal. 

tel. 56941377.

reklaaM rahvalehes
Räpina Rahvaleht ootab kaastöid iga kuu 10. kuupäevaks!

Reklaami ja kuulutuste avaldamine Räpina Rahvalehes 
(alus: Räpina Vallavalitsuse 10.05.2016 korraldus nr 267)

1. Räpina Rahvalehes avaldatavate kuulutuste ja reklaam 
 tekstide hinnad on järgmised:

1.1. Väike kuulutus (maht 8 x 4 cm): 
 eraisikule 1,60 eurot; juriidilisele isikule 6,40 eurot; 

1.2. Keskmine kuulutus (maht 8 x 8 cm): 
 eraisikule 3,20 eurot; juriidilisele isikule 12,80 eurot;

1.3. Suur kuulutus (maht 8 x 16 cm): 
 eraisikule 6,40 eurot; juriidilisele isikule 25,60 eurot;

1.4. Juriidilise isiku eriline ärikuulutus 
 (maht 17 x 17 cm) 32 eurot.

2. Räpina valla avalikes huvides avaldatavad teated ja kuu- 
 lutused, sh kolmanda sektori ja valla hallatavate asutuste  
 kuulutused avaldatakse tasuta.

3. Räpina vallas tegutsevatel ettevõtetel võimaldatakse aval- 
 dada 1 kord kvartalis tasuta reklaamtekst mahus kuni  
 8 x 16 cm.


