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Kujundus & trükk:  
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Laupäeval, 03. juunil oli muusikakool siginat-saginat täis ning 
paljudele lõpetajatele puges hinge väike ärevus. On ju saanud 
aastakümnetepikkuseks traditsiooniks, et lõpuaktusel esinevad 
kontserdil kõik kooli lõpetajad. Nii oli see ka tänavu. Lisaks sellele 
loetakse ette kõigi lõpetajate iseloomustused, mille olid tavapära-
selt koostanud muusikakooli õpetajad. Seega päevakangelastel 
oli, mida oodata!

Kui Margot Suur oli ette lugenud direktori käskkirja lõpeta-
miste, kiituskirjade ja muu asjakohase kohta, tervitasid aktusel 
viibijaid muusikakooli tütarlaste ansambel Heini Vaikmaa väga 
päevakohase lauluga “Muusikud kiiresti suureks saavad”. Ja 
jõudiski kätte aeg näidata, mida lõpetajad on omandanud seits-
me aasta jooksul. Kevin-Paul Talviste (J.Püvi akordioniklass) 
esituses kuulsime romantikahõngulist Henn Rebase pala “Hom-
mikune jälg”. Amalia Belaši(E.Petrova klaveriklass) mängis 
tehnilise Hermann Berensi “Etüüdi”. Raul Petersell (A.Asteli 
akordioniklass) näitas oma oskusi Konstantin Mjaskovski 
“Etüüdiga”. Romantiline Ludvig Schytte “Pala” kõlas Andry Musta 
(E.Petrova klaveriklass)esituses. Tõeliseks maiuspalaks oli üli-
tuntud Frederic Chopini`i “Vihmapiiskade prelüüd” Tairi Tolmiku 
(M.Võrgu klaveriklass) esituses. Tehniliselt üliraske oli Nikolai 
Rimski-Korsakovi “Kimalase lend”, millega Reno Kokmann 
(K.Männiku löökpilliklass)sai hästi hakkama.

Sõnavõtuga esines Kaido Palu, Räpina vallavanem, kes 
tunnustas lõpetajaid kahes koolis õppimise eest ning soovis 
kõigile õpilastele indu jätkamiseks.

Direktor tänas lilledega kõiki 25 õpilast, kes Räpinat ja Põlva-
maad kodumaistel ning ka piiritagustel konkurssidel esindanud 
on: Mia Mirel Asi, Angelika Apuhtin, Mihkel Toomas Heering, 
Margit Jaagund, Jaan Junson, Kadi Kaldmäe, Reno Kok-
mann, Miriam metsanurm, Andry Must, Kaisa Mähar, Maia 
Mähar, Erle-Mai Pabusk, Marike Peedosaar, Regnar Preeden, 
Hedvig- Hanna Raud, Karoliina Raudberg, Gregor Mathias 
Rämson, Mirel Rämson, Helerin Salve, Kristjan Tagel, Tairi 
Tolmik, Jakob Täht, Lenna-Emilie Võikar, Aksel Vürst ja Minna 
Emilia Vürst.

Üleminekueksami sooritasid edukalt Victoria Jürgenson, 
Krettel Kivisaar, Katariina Nagel, Eva-Lotta Oimar, Hanna-
Marleen Oras, Regnar Preeden ja Lenna-Elimie Võikar ning 
kõik pääsesid õppima muusikakooli vanemasse astmesse.

Muusikakooli poolt tänas direktor ka kooli kõige kauaaeg-
semat ja väga mitmekülgset õpilast Kadi Kaldmäed, kes on 
muusikakoolis kokku õppinud kogunisti 12 aastat! Seoses õpetaja 
Arno Tamme tööle asumisega on muusikakoolis hoogustunud 
õpilaste omaloomingu esitamine. Kuulajate ette jõudiski aktusel 
Diana Pihlapi ja õpetaja Arno Tamme ühiselt loodud pala. Kah-
juks tuli õpetaja Tamm meie kooli vaid üheks aastaks ning asub 
sügisest tööle H.Elleri nim Tartu Muusikakooli.

räpina Muusikakooli 
uute õpilaste täiendav vastuvõtt  
2017/2018 õppeaastaks toimub  

30. augustil kell 16-18  
sillapää lossi 2. korrusel  

muusikakooli ruumes.

kodus ette valmistada üks tuntum laul.

Maa sool 
Räpina Rahvahariduse Selts alustas seda toredat traditsiooni 

I Eesti Vabariigi ajal. Rahvahariduse Selts leidis, et on vaja hakata 
tunnustama inimesi, kes on pannud kogu oma hinge Räpina Kihel-
konnas kultuuri-ja hariduse edasi arendamisele, lisaks tegelenud 
edukalt paljude eluvaldkondadega. 

Ajaloost teame, et I Eesti Vabariigi ajal anti Räpina Kihelkon-
nas Räpina Rahvahariduse Seltsi poolt välja 14 “Maa sool” tiitlit. 

Räpina Vabahariduse Ühendus olles Räpina Rahvahariduse 
Seltsi  traditsioonide järgija otsustas jätkata Räpina Rahvahari-
duse Seltsi traditsioone.

Taasiseseisvunud Eesti Vabariigi ajal on “Maa sool” tiitlit 
välja antud kaheksal korral. Tiitlite väljaandmist alustati esimeste  
“Räpina Päevadega”, seda on antud välja iga kolme aasta tagant 
aktiivse tegevuse eest. Esimesed tiitli omanikud olid Rafael Kind-
sigo ja Tooni Kütt. Viimased tiitli omanikud olid Marika Klimberg-
Hyötyläinen ja Malle Terepson-Madisson. 

Täna võime öelda, et koos tänavuste “Maa sool” tiitli oma-
nikega on seda tiitlit  välja antud 16 inimesele. Koos varasema 
ajalooga on Räpinas välja antud seega 30  “Maa sool” tiitlit.

Aasta 2017 “Maa sool” tiitlile oli esitatud  neli “Maa sool” 
kandidaati. “Maa sool” tiitli omanike välja selgitamiseks oli 
koos 7-liikmeline komisjon. Kolm inimest Räpina Vabahariduse 
Ühendusest, esindaja Räpina Aianduskoolist, esindaja Räpina 
Ühisgümnaasiumist, Räpina valla kultuuri- ja haridusnõunik ning 
volikogu kultuuri- ja hariduse komisjoni esimees. 

Haridussuunalise tegevuse eest osutus “Maa sool” tiitli 
omanikuks inimene, kes on väga pikka aega olnud Räpina Aian-
duskooli puuviljanduse õpetaja. On pärjatud mitmete tiitlitega 
aianduskooli õpetaja 2013, Põlvamaa Aasta Õpetaja, Põlvamaa 
Aasta koolitaja 2010, raamatu “Taimedega paljundamine” 2013. 
Ta on juhtinud aianduskooli vilistlaskogu, on olnud paljude õpilaste 
mentor – Sirje Tooding!

Kultuuri- ja ka haridussuunalise tiitli omanikuks sai inimene, 
kes on olnud pikka aega käsitööalase tegevuse arendaja Räpina 
piirkonnas, on juhendanud õpiringi ja õpetanud käsitööinimestele 
käsitööalaseid oskusi Räpina Rahvakoolis, Linte Külakeskuses, 
Ahja vallas, Lasva vallas. Malle Avarmaa on aktiivselt ennast 
täiendanud üle- eestlistel erinevatel käsitööalastel koolitustel ja 
kusustel. Sügisel 2016 astus ta õppima Tallinna Ülikooli, et saada 
kutsepedagoogika kõrgharidus. Tal oli 2016 aastal Räpina vallas  
isikunäitus “Käsitöö läbi kolme aastakümne”, Ta on tunnustatud 
Põlvamaa tänukirjadega “Järjepidevuse kandja 2014”, “Sädeini-
mene 2016”. Malle Avarmaa peres kasvab 9 last ja 7 lapselast. 

“Maa sool” 2017 sai teoks tänu paljudele toetajatele nagu 
Sa Räpina Kultuurkapital, kes eraldas mõlemale tiitliomanikule 
stipendiumi. Lisaks toetasid tiitli väljaandmist OÜ Blaustern Lilled, 
OÜ Bukeelia, OÜ Räpina Raamatupood, kunstnikud Anne Aruste 
ja Marika Lukk.

järelkaja räpina hea kodu päevadele
Selle aasta Räpina Hea kodu päevad läksid suurepäraselt 

korda.
Kõike seda toetas ilus kevadine ilm ja rahvarohke päevadest 

osavõtjate arv. Räpina Vabahariduse Ühenduse Räpina Rahva-
kooli poolt korraldatud ühisnäitus, mis toimus Räpina Rahvakoolis 
osalesid lisaks Räpina Rahvakooli õpiringi “Lõimelõng” naiste 
käsitöötegijatele ka Meeksi “Maanaiste seltsi”, Linte “Käsitöö 
Erakond” ja  Ahja “Kullaketrjad” oma käsitöödega, oli üllatavalt 
rahvarohke. Enamus külastajad avaldasid arvamust ühisnäitu-
se kohta külalisraamatusse, mis oli ülimalt positiivne ja tore oli 
lugeda neid tunnustavaid ning kiitvaid sõnu. Aktiivselt võeti osa 
ka töötubadest, eriti aktiivne oli “Helkurripatsi” valmistamise töö-
tuba, millest võttis osa 27 huvilist, kes valmistasid ligi poolsada 
valmistööd. Tahaks tänada eraldi Meeksi Maanaisi, kes tulid välja 

oma kohvikuga lossis, kes ise jäid rahule külalisrohkuse üle, 
kus kodus küpsetatud kohvi kõrvased küpsetised said päeva 
lõpuks ka otsa. 

Tänusõnad Brigitta Kenkile ja tema abilistele. Erilised tä-
nusõnad Räpina Rahvakooli vanaemade õpiringi “Lõimelõng” 
liikmetele, kes sisustasid ühisnäitust oma käsitöödega eesotsas 
õpiringijuhile ja värskele “Maa sool” 2017 tiitli omanikule Malle 
Avarmaale. Sügisel, millal oleme ühises suurvallas, kuhu kuulu-
vad Meeski vald ja Veriora vald, plaanitakse käsitöötegijate poolt 
käsitööga seotud asju hakata ajama üheskoos, mis annab veelgi 
suurema tõuke koostööle. See omakorda annab veelgi laiema 
ringkonna ka tulevastele “Maa sool” kandidaatidele.

Mati Kirotar, “Maa sool” tiitli omanik 1995

Selleks et ei jääks eemale
tuleb tõmbuda taamale
näha asju ja inimesi kõrvalt
õigel hetkel sekkuda varmalt
et mitte tõugata kedagi eemale
parim on võtta end väheke koomale

2002 suvi
Räpina kodu meenub –
suislepapuu
vanad head õuand
köögiakna taga ahvatlemas aina
söögilaua tagant desserdile aeda

sept. 2009
kuulume läänetsivilisatsiooni
pärit oleme idast
seepärast sisimas meil frustratsiooni
puudu nii meiest kui minast

mina Peipsiveersena endas kannan ta hõbedat
kogen tema ja taade teda avarat
need ääretud maad mulle lubavad
mälestust jõgedest järvist maakamarast
kus käisid, sõudsid
kust siia jõudsid
me verevanemad

28.12.08

Taavet Udso

Vabaõppe noorema astme lõpetasid Katariina Nagel (laul) 
ja Kevin Nirk (basskitarr), vanema astme Andry Must (laul) ja 
Marios Tammes (klaver).

Kiitusega lõpetasid Räpina Muusikakooli 2016/17. õppeaas-
ta: Laura Heering, Hannes kerge, Julianna Kuusmaa, Mauris 
Meenbek, Miriam metsanurm, Marleen Möller, Mirel Rämson 
(klaver ja löökpill), Priit Teplenkov, Adeele Truija, Sandra 
Kahu, Lisett Koitsaar, Georg Neimann, Gregor Mathias Räm-
son, Sofia Žarova, Kristjan Tagel, Joosep Truija, Minna Emilia 
Vürst (viiul ja flööt), Jaan Junson, Cordelia Liiv, Kaisa Mähar, 
Marili Piirisild, Helerin Salve, Aksel Vürst (klarnet ja löökpill), 
Erle-Mai Pabusk, Diana Pihlap, Reno Kokmann ja Tairi Tolmik. 
See on küllalt haruldane, kui lõpetaja lõpetab kiituskirjaga, kuid 
Tairi ja Reno said sellega hakkama!

Aktuse “magustoiduks” jäidki lõpetajate iseloomustused, mille 
kaudu paljudele tehti mõttes pikk pai, kuid mõni kuulis ka vähest 
kriitikat läbi huumoriprisma. Kuna kõik lõpetajad on võimekad ja 
toredad noored muusikud, siis tegi direktor kõigile erakordse ette-
paneku jätkata õpinguid ka edaspidi. Kahjuks sellist ettepanekut 
kõigile lõpetajatele igal aastal pakkuda pole võimalik.

Lõpetuseks tahan avaldada suurt tänu lastevanematele, kes 
koostöös muusikakooliga oma lapsi arendavad ja suunavad!

Lõpetajate nimel esines kõnega Raul Petersell, kes toonitas, 
et on väga uhke tunne olla 30. lennu vilistlane ning kinkis lennu 
nimel koolile toreda foto lõpetajatest ning suure tordi.

Ilusat suvepuhkust nii õpilastele, lõpetajatele, lastevanema-
tele ja õpetajatele! Taaskohtumiseni sügisel!

Marika Klimberg-Hyötyläinen,
Räpina Muusikakooli direktor

Räpina Muusikakooli 30. lennu lõpetajad.
Foto: Aivo Parmson
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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

kodutoetuse  
taotlusvoor24. mail toimunud volikogu istungil võeti vastu 3 otsust ja 2 

määrust.
1.  Otsusega nr 19 otsustati kinnitada Räpina Vallavolikogu 

revisjonikomisjoni 3. mai 2017. a akt nr 1.
2.  Otsusega nr 20 otsustati võõrandada avalikul kirjalikul enam-

pakkumisel Räpina vallale kuuluv kinnistu aadressil Veski tn 
4, Võõpsu alevik, Räpina vald, Põlva maakond, katastritun-
nus 70701:001:0548, pindalga 837 m², kinnistu registriosa nr 
6535550, alghinnaga 2000 eurot. Enampakkumise läbiviija 
on Räpina Vallavalitsus. Enampakkumise nurjumisel võib 
enampakkumise läbiviija igal järgneval korduval enampak-
kumisel alghinda vähendada kuni 20%. Võõrandamisega 
seotud riigilõivu ja muud kulud kannab ostja.

3.  Otsusega nr 21 otsustati anda Osaühingule Räpina Ve-
siveski ja Osaühingule Räpina Elekter tasuta kasutusse 
Räpina paisjärve veetaseme hoidmiseks absoluutkõrgusel 
35,40 m Räpina linnas Räpina vallale kuuluvatel kinnisas-
jadel lähiaadressiga Pargi tn 27c ja Pargi tänav T2 paikneva 
hüdrosõlme ehitisregistri koodiga 220269504 koosseisu 
kuuluv tühjenduslask ja oreltruup.
3.1 Sõlmida Osaühinguga Räpina Vesiveski ja Osaühinguga 

Räpina Elekter kolmepoolne vara tasuta kasutamisse 
andmise leping.
3.1.1 vara kasutusse andmise leping on tähtajatu;
3.1.2 vara kasutaja hüvitab kolmandatele isikutele kahju, 

mis on tekitatud paisjärve lubatud paisutustasemest 
kõrgema veetaseme tõttu;

3.1.3 vara kasutaja tagab tühjenduslasu ja oreltruubi ja 
selle territooriumi korrashoiu.

3.2 Volitada vara tasuta kasutusse andmise lepingut 
sõlmima vallavanem Kaido Palu ning delegeerida õigus 
kokku leppida otsuses nimetamata lepingutingimused.

4. Määrusega nr 3 tunnistati kehtetuks Räpina Vallavolikogu 
21. aprilli 2010. a määrus nr 6 „Räpina valla ehitusmäärus”.

5.  Määrusega nr 4 kehtestati „Raske ja sügava puudega 
lastele sotsiaalteenuste osutamiseks eraldatud vahendite 
kasutamise kord”.
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

Taotluste esitamise tähtaeg on 30. juuni 2017.
Riiklik tagastamatu toetus eluasemetingimuste parandami-

seks ja kaasajastamiseks on mõeldud lasterikastele peredele, kus 
kasvab vähemalt kolm kuni 19-aastast  (kaasa arvatud) last ning 
kelle 2016. aasta keskmine maksustatav tulu ühe leibkonnaliikme 
kohta on kuni 355 eurot.

Toetusskeemi sihtgrupiks on madala sissetulekuga leibkon-
nad, kellel puudub kas leibkonna vajadustele vastav eluase või 
olemasolev eluase ei vasta elementaarsetele elamistingimustele 
(sealjuures puudub vee- ja kanalisatsioonisüsteem või pesemis-
võimalus, katus ei ole vettpidav või küttekolded ei taga eluaseme 
optimaalset siseõhu temperatuuri).

Ühe projekti maksimaalseks toetussummaks on 8 000 eurot. 
Taotleja, kellele on varasemalt kodutoetust eraldatud mitte rohkem 
kui ühe korra, võib toetust taotleda kuni 5 000 eurot. Pered, kellele 
on varasemalt kodutoetust eraldatud rohkem kui ühel korral, sellel 
aastal kodutoetust uuesti taotleda ei saa. Alates käesolevast 
aastast ei ole võimalik toetust taotleda eluasemelaenu põhiosa 
tagasimaksmiseks.

Korduva toetuse taotlemise hetkeks peab eelmine toetus 
olema kasutatud sihtotstarbeliselt, projekt tähtaegselt lõpetatud 
ja KredExile esitatud toetuse kasutamise lõpparuanne.

„Kodutoetus lasterikastele peredele” taotlemise täpsemad 
tingimused on saadaval KredExi kodulehel.

Lisaküsimuste korral palume ühendust võtta järgmistel tele-
foninumbritel:  667 4109, 667 4110, 667 4120.

Kersti Saar, toetuste haldur
KredEx

Räpina Vallavalitsus müüb kirjalikul enampakkumisel järgmise 
valla vara:

 kinnistu aadressil Veski tn 4, Võõpsu alevik, Räpina vald, 
Põlva maakond, katastritunnus 70701:001:0548, pindalaga 
837 m², kinnistu registriosa nr 6535550, alghinnaga 2000 
eurot.

Pakkumised esitada kirjalikult kinnises ümbrikus, millele on 
märgitud pakkuja kontaktandmed, hoiatusmärge „Mitte avada 
enne enampakkumise avamist!” ja märgusõna „Veski 4 kinnistu”.

Osavõtumaks on 10 eurot (osavõtumaksu osavõtjatele ei 
tagastata) ja tagatisraha 10 % alghinnast.

Pakkumised peavad laekuma hiljemalt 7. juuli 2017. a kell 
10.00 (pakkumise lõpptähtaeg) aadressil: Räpina Vallavalitsus, 
Kooli 1, 64504 Räpina.

Kirjalike pakkumiste avamine toimub 7. juuli 2017 Räpina 
Vallavolikogu saalis Kooli tn 1, algusega kell 10.15.

Enampakkumise tingimustega saab tutvuda valla kantseleis 
ja valla kodulehel.

Infot enampakkumise kohta saab telefonidel 799 9505 või 
505 3575

räpina postkontor ajutiselt 
suletud 19.06. – 05.07.2017

Perioodil 19.06 – 5.07.2017 on Räpina postkontor ajutiselt 
suletud.

Sel ajal asendab Räpina postkontorit ja väljastab saadetisi 
Põlva postkontor, asukohaga Põlva linn Kesk tänav 10

E-R 9:00-18:00
L,P suletud
Lähim postipunkt:

Leevaku postipunkt
Leevaku küla
Leevaku kauplus
E-R 9:00-19:00
L,P 9:00-16:00
Lähim pakiautomaat:

Räpina Maxima pakiautomaat
Räpina linn
Pargi tänav, 1
Kõikidel ettevõtetel või inimestel, kes elavad või asuvad lä-

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

Kirjakandjat saab tellida meie kliendiinfo telefonilt 661 6616. 
Tellimusi võtame vastu E–R kella 9–20 ja L-P 9-15.

Eest Posti kirjakandja osutab järgmisi teenuseid:
    kirisaadetise, postipaki, kullerpaki vastuvõtmine ja kätteto-

imetamine;
    rahakaardi vastuvõtmine ja kättetoimetamine;
   ajakirjade ja -lehtede tellimuste vormistamine;
    maksete tasumine;
    postimaksevahendite müük.

Tagame teenuse pakkumise ka siis, kui postkontor on ajutiselt 
suletud.

 Annely Noobel,
Lõuna piirkonna juht

räpina vallavalitsus MÜÜB 
veski 4 kinnistu vÕÕpsu alevikus

rein Munski ristpistetehnikas  
tehtud käsitööde näitus  

avatud võõpsus, veski tn 2  
15. juulil, kalameestepäeval, kell 10–15. 

info telefonil 5565 6262.
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XiX räpina laste laulu- ja tantsupäev „tuuleema” 
Muinasjutu “Tuuleema” ainetel toimus mai viimasel laupäeval 

XIX Räpina laste laulu- ja tantsupäev. Peo stsenaariumi kirjutaja 
ja lavastaja ning tantsurühmade juhendja Külliki Arjokesse mõ-
testas peo teema lahti järgmiselt: „ „Tuuleema” on vähetuntud 
Eesti muinasjutt. Valik sai tehtud seoses Eesti Vabariigi juubeliaja 
algusega. Sisuks on lahkus, töökus, tublidus ja sõnapidamine. 
Meie peol oli peategelaseks vanaema, kes jutustas lugu oma  
lapse- ja noorpõlve meenutusena. Vanaema heietusi saatsid 
iilidena Tuuleema tantsud tantsud, mis olid loodud ja esitatud 
Heleri Huuse poolt. Sooja, lahke ja sõbraliku vanaema rollis oli 
meil seekord Tiina Ilves. Lõpu kirjutasin ümber, tahtsin rõhutada 
mõtet, et oleme kõik oma saatuse ja õnne määrajad. Oluline oli 
tuua esile põlvkondadevahelist sidet.”

Enne rongkäigu algust toimus peo avamine Laulupeosalus. 
Peo avakõne pidas Räpina Ühisgümnaasiumi direktor Meeri 
Ivanov ning koos vallavanem Kaido Palu ning Põlva Maavalit-
suse kultuurispetsialisti Helje Põvvatiga istutasid nad XIX peo 
tähistamiseks pihlaka. Nemad on need, kes aitavad kaasa meie 
laulu- ja tantsupidude traditsioonide jätkumisele kuni Tallinna 
suurte pidudeni välja. 

Peotuli süüdati Jaak Eenloo suupillihelide saatel ning rongkäik 
rohkem kui neljasaja rõõmsa laulja ja tantsijaga hakkas liikuma 
läbi Räpina reipalt peoplatsi poole. Ausambapargis tervitas pidulisi 
Räpina puhkpilliorkester. Peoplatsil võttis osalejaid vastu  Ants 
Järv lustakate lõõtsalugudega.

Peol osales kaheksateist lastekollektiivi. Lisaks Räpina 
Ühisgümnaasiumi kollektiividele osalesid lauljad-tantsijad veel 
Ruusa, Viluste, Põlva, Tilsi ja Ahja koolidest. Hästi tore oli kuulda 
esinemas Räpina ÜG noortekoori, see annab tunnistust sellest, 
et mudilas- ja lastekoorides saadud koorilauluhuvi jätkub güm-
naasiumi lõpuni. Külalistena astusid publiku ette hea kodu päe-
vadel esinenud  Petseri rajooni laulu- ja tantsukollektiivid. Kõige 
pisemad osalejad olid meie  lasteaia Vikerkaar kooliminejate 

rühmad ning kõige väärikamad: memmederühmad Pihlamarjad 
ja Murelid. Oma suurepärase panuse andsid peokavasse meie 
koduvalla seitse täiskasvanute rahvatantsukollektiivi.

Järgmisel aastal toimub XX Räpina laste laulu- ja tantsupäev. 
Seda aastal, mil Eesti Vabariik saab saja  aastaseks ning Räpina 
Puhkpilliorkestri loomisest saab 150 aastat. Ida-Virumaa tantsu-
memm Urve Kilk on Külliki Arjokesse käest imestades küsinud, 
kuidas küll jaksate Räpinas igal aastal oma pidu korraldada. 
Külliki vastas: „Seni, kuni jaksame, seni korraldame.” Ja nii see 
on. Meie kõigi õnneks  on Räpina Ühisgümnaasiumis jätkuvalt 
palju lapsi ja noori, kes laulmisest ja tantsimisest rõõmu tunnevad. 
On aktiivseid ja südamega tegutsevaid õpetajaid, kes pakuvad 
lastele võimalust laulda ja tantsida. On toetav kooli juhtkond ning 
vallavalitsus, kelle jaoks on ajast aega olnud oluline koorilaulu- 
ja rahvatantsu traditsioonide edasikandmine. On rahvakultuuri 
järjepidevuse säilitamist väärtustavad lastevanemad. 

Alati on oodatud peole ka maakonna teiste koolide kollek-
tiivid, et üheskoos meie pidude armsale publikule meeldejääv 
elamus pakkuda.

Laste laulu- ja tantsupäev tõsteti esialgsest kuupäevast nädal 
hilisemaks, et tantsijate ja lauljate esinemislusti saaksid nautida 
ka Räpina hea kodu päevade külalised.

Proovide ajakava võimaldas esinejatel soovi korral peoplatsilt 
ära käia ja üle vaadata vanad Volgad ja võrrid ning laadaplats. 
Peale imemaitsvat lõunasööki külastati kirikuaias kohvikut ning 
vaadati kõrgelt kirikutornist üle koduse Räpina.

Kahjuks ei osanud korraldajad ette näha kõiki probleeme, mis 
võivad kahe ürituse samaaegsel toimumisel tekkida. Seekordseid 
mõningaid ettearvamatuid olukordi kogemusena võttes, arvame, 
et laste laulu- ja tantsupäev siiski sobib hea kodu päevadega 
samale nädalavahetusele.

Marge Trumsi
Räpina valla kultuurikeskuse juhataja

XIX Laste laulu- ja tantsupäev oli inspireeritud Eesti muinasjutust “Tuuleema”.                                      Fotod: Vaike Tammes

räpinas võistlesid  
parimad eesti palkmajaehitajad 

Eesti Puitmajaklaster koostöös Eesti Puitmajaliidu ja palk-
majatootjatega korraldasid 27. mail Räpinas Hea Kodu Päevade 
raames seitsmendat korda käsitöö palkmajaehitajate kutsevõist-
lust. Pealtvaatajad said näha, kuidas Eesti parimate meistrite käe 
all valmib ühe ehtsa käsitööpalkmaja olulisim detail – nurgatapp. 
Võitlusel võtsid mõõtu 8 Eesti palkmajameistrit.

Kutsevõistlus on käsitöö palkmajatootjatele üks olulisim sektori 
sündmus kuna sarnast võistlust lähiriikides ei korraldata. Kutsevõist-
luse tihedas konkurentsis saavutas parima tulemuse taas EstNor 
OÜ esindaja Veiko Palm, kes kaitses tulemusega 23,56 min eelmise 
aasta tiitlit ning on nüüdsest kutsevõistluse neljakordne võitja. Teise 
koha saavutas Margus Palolill MTÜ-st Vanaajamaja ajaga 27,56 
min ning kolmanda koha pälvis Saulerman OÜ töötaja Ahto Naruski 
ajaga 30,23 min.

Kutsevõistluse peamine eesmärk on palkmajaehitaja ameti 
tutvustamine, väärtustamine ning palkmajaehituse propageerimine 
ja arendamine. „Traditsiooniks saanud palkmajameistrite kutsevõist-
luse korraldamine on kahtlemata vajalik ja tore ettevõtmine, mille 
kaudu saame ajaloolist ehitusviisi ka laiemale publikule tutvustada. 
Palkmajameistrid said põneva võistluse raames oma tehnikat ja töö-
riistu kõigile tutvustada,“ sõnas Eesti Puitmajaliidu juhatuse esimees 
Kaarel Väer.

Sel korral tegi võistluse nii osavõtjate kui pealtvaatajate jaoks 
eriliseks tööriistade kasutamisega seotud reglemendi muudatus. 
Nimelt eelmiste aastatega võrreldes olid nurgatüübi valmistamiseks 
kõik tööriistad nö vabad, võistlejad said loa kasutada kõiki tööriistu ja 
-vahendeid, mis kiire ja hea tulemuse saavutamiseks vaja oli.

Käsitöö palkmajaehitajate kutsevõistluse võistlusülesanne on 
valmistada üks enda jaoks enim sobiv palkmaja nurgatüüp. Võist-
lejatel on võimalus valida nelja erineva nurgatüübi vahel, milleks 
on eesti tuulelukuga puhasnurk, eesti tuulelukuga järsknurk, Norra 
nurk ja sadultapp.

Kohtunikud hindavad palgi paikapanemise kiirust ja täpsust. 
Võistluse võidab eeltoodud ülesande lühima ajaga teostanud võistleja 
– seejuures võisteldakse ühes kategoorias, mistõttu tuleks võistlejal 
valida valmistamiseks nurgatüüp, mille valmistamises on ta vilunuim 
ning mille valmistamine võtab tal eeldatavalt kõige vähem aega.

Kutsevõistlusega paralleelselt korraldas Eesti Puitmajaliit ja 
-klaster külastajatele suunatud täpsussaagimise võistlust, millest 
võttis 3 tunni jooksul osa ca 20 inimest. Palgist oli vaja välja saagida 
1 kg kaaluv jupp. Esikolmiku moodustasid ainult naisterahvad ning 
kõige täpsema saagija viga oli ainult 7 grammi.

Puitmajaliit
Kokku osales võistlusel 8 palkmajameistrit. Palkmajaehitajate 

Kutsevõistlus 2017 tulemused:
 I Koht Veiko Palm (EstNor OÜ) aeg 23,56 min (tiitlikaitsja ja 

neljakordne võitja)
  II Koht Margus Palolill (MTÜ Vanaajamaja) aeg 27,56 min
 III Koht Ahto Naruski (Saulerman OÜ) aeg 30,23 min
 Poodiumilt jäid seekord välja: Mario Küttmann (Hobbiton OÜ), 

Alar Palmik (Saulerman OÜ), Jaanus Mertsina (Saulerman OÜ), 
Maiker Reimann (Vana Maja Sõber OÜ), Juku Luts (Vipson 
Projekt OÜ).

Reedel, 26. mail Räpina Hea Kodu Päevade raames toimu-
nud tublimate õpilaste autasustamise tseremoonial anti kätte ka 
Räpina Noore Muusiku Fondi stipendiumid. Toetust antakse välja 
sõltuvalt sellest, kas kontsertide kuulajad on piisavalt annetanud 
raha käesolevasse fondi või kas leidub piisavalt väljapaistvaid 
õpilasi.  On ju tore, kui Räpina piirkonna kultuurist huvitatud 
inimesed ise toetavad tublisid õpilasi nende püüdlustes, seetõttu 
pole muusikakool taotlenud rahalist toetust Räpina Vallavalitsuselt 
või kultuurkapitalidest.

Ettepaneku eelpoolnimetatud fondi loomiseks tegin 2007. 
aastal ning 2008. aastal anti koostöös Räpina Kultuurkapitaliga 
välja esimesed stipendiumid: flöödi- ning lauluõpilasele Kadi 
Kaldmäele  ning akordioniõpilasele Markus Otsusele. 2010.a 
anti stipendiumid kitarriõpilasele Anett Saksingule  ning trompeti- 
ning soololauluõpilasele Riina Reismaale. 2013. aastal tunnus-
tati preemiaga Kadi Kaldmäed, Hedvig-Hanna Rauda ning Kris-
tina Bianca Rantalat suurepäraste tulemuste eest soololaulus. 
2014. aastal kuulutati stipendiumite vääriliseks kolm kandidaati: 
Triinu Ruuspõld (klaveri- ja löökpilliõpilane), Reno Kokmann 
(löökpilliõpilane) ning Hedvig-Hanna Raud (soololauluõpilane). 
2015.a eraldati toetussummad Aksel Vürstile (klarnetiõpilane) 
ja Jakob Tähele (metsasarveõpilane). 2016.a stipendiume välja 
ei antud, kuid käesoleval, 2017.a jagati stipendiume lausa viiele 
õpilasele: Aksel Vürst (saavutas I koha vabariiklikul konkursil 
Parim Noor Instrumentalist 2017), Jakob Täht (saavutas I koha 
vabariiklikul konkursil Parim Noor Instrumentalist 2017), Kadi 
Kaldmäe (saavutas konkursil Vokaalkompass I koha ja paljude 
teiste väga kõrgete tulemuste eest soololaulus), Hedvig-Hanna 
Raud (paljude väga kõrgete tulemuste eest soololaulus) ning 
Reno Kokmann (saavutas 2016.a I koha konkursil Parim Noor 
Instrumentalist 2016 löökpillis ja väga pühendunud õppimise 
eest Räpina Muusikakoolis). Eelpoolnimetatud stipendiaadid on 
kõik väljapaistvad noored muusikud, kelle tegemistest on osa 
saanud peale Räpina piirkonna ka kaugemad paigad nii siin-  kui 
ka sealpool riigipiiri. 

Nagu toonagi, 10 aastat tagasi, olen jäänud samale arvamu-
sele: mida rohkem lapsi ja noori tegeleb huvitegevusega, seda 
vähem on ebameeldivaid kokkupuuteid politseiga, seda vähem 
on suuri muresid lapsevanematel. Muidugi, eks huvikoolides 
käimine nõuab lapsevanematelt palju hoolt ning tähelepanu, vest-

lusi huvikoolide õpetajatega, mingite probleemide lahendamist. 
Huvitegevusega kaasneb enamasti ka rahaline kulu (õppetasud, 
transport), kuid kuna omavalitsused toetavad väga suurte sum-
madega  laste huvitegevust, siis lastevanematele jääb kanda 
vaid mõtteline osa tegelikest kuludest. Ja uskuge mind- kunagi 
on need lapsed oma vanematele väga tänulikud nähtud vaeva 
eest! Soovitan lapsevanematel raskuste ilmnemisel  kergekäe-
liselt  huvitegevusest mitte loobuda. Minu 26-aastase koolijuhi 
kogemuse ajal on seda väga palju ette tulnud, et needsamad 
loobujad on tihti oma otsuseid kibedasti kahetsenud. 

Siinkohas saan teha suure kummarduse Räpina Muusika-
kooli õpilaste vanematele, et olete olnud oma lastele toeks ning 
muusikakoolile heaks partneriks. Loodetavasti see hea koostöö 
jätkub ning seda veelgi innukamalt mõlemas suunas.

Kaunist suvepuhkust soovides,

Marika Klimberg-Hyötyläinen,
Räpina Muusikakooli direktor

selgusid tänavuaastased noore Muusiku Fondi 
stipendiumide laureaadid

Noore Muusiku Fondi stipendiumite laureaadid.
Foto: Aivo Parmson

Sel suvel toimuvad Kalifornias traditsiooni korras 33. korda Lää-
neranniku Eesti Päevad. Räpina kogukond peaks eriti tähele panama 
seda:  LEP esimees on Uve Sillat, kel isa poolt on juured Räpinas.

LEP leiavad aset 31. augustist 4. septembrini Los Angeleses, 
UCLA ülikooli konverentsikeskuses.  Iga kahe aasta tagant tulevad 
USAs lääneranniku eestlased kokku selleks, et kohtuda oma vana 
tuttavate ja sõpradega, samas kinnitades, et oleme ikka eestlased.  
Uve Sillati kadunud isa koos isapoolse perega on Räpinast pärit ja 
kuigi Uve Sillat ise sündinud Saksamaal (ema oli sakslanna) on tublisti 
hoidnud ja harinud oma eesti keelt ja on igati olnud Lõuna-Kalifornia 
eestlaskonnas kogukonna täht!

Uve Sillat võttis vastu selle ameti kahe aasta eest kui Whistler 
suusakuurortis ametlikult anti üle rändlipp mis sümboliseerib LEP 
edasikandmist.  Nüüd on LEP vaid mõni kuu eemal ja tahaks kutsuda 
kõiki vaatama kuidas “Räpina poiss” siin korraldanud.

Tulemas Eestist on Tartu Džazzkoor ja Pärnu segakoor Endla, 
samuti tulemas Tallinnast rahvatantsurühm ja muusikud Ivo Linna, 
saatja Antti Kammiste, ja rockabilly ansambel Boogie Company.

Edgar Kaskla
Pressiinfo esindaja
Informatsioon: www.LALEP2017.com
Kontakt: 
esimees Uve Sillat 
sillat@att.net
LALEP2017@gmail.com

XXXiii lääneranniku eesti päevad ja  
räpina juurtega esiMees
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räpina ÜhisgÜMnaasiuMi teated
4. mail toimus algklasside kevadkontsert.

* * *
8. b klassi õpilane Reno Kokmann osales 2017. a keelemiksi 
üle-eestilises võistluses “Oskussõnad inglise keeles”.  
Reno  saavutas õpilaste arvestuses IV koha.

* * *
9. b klass osales kirjandusfestivali Prima Vista veebipõhisel 
eelüritusel “Otsi kohta, kust sa saad”. “Otsi kohta, kust 
sa saad” eesmärgiks oli tutvustada info leidmise võimalusi 
erinevatest andmekogudest. Auhinna võitis Brigitta Uibo.

* * *
10. mail toimus 10. klassi õpilastele koostöös Päästeametiga 
koolitus veeohutusest. Lektor rääkis riskidest veekogudel, 
veeõnnetuste põhjustest, ohutusnõuetest, jääohutusest ning 
mida teha uppumisohtu sattudes. Õpilased said ka päästevesti 
selga proovida.

* * *
11. mail toimusid Põlva maakonna koolide 1.–12. klassi  
noorte murdmaajooksu meistrivõistlused 
Tulemused  kooli kodulehel: http://www.polvamaa.ee/documents 
/876469/14810493/2017_KN_jooksMV.pdf/e7d34649-7da8-
4018-bd8b-556645e1cb5a .

* * *
7.–11. maini viibisid kümme meie kooli õpilast noortevahe-
tuses Poolas.

* * *
12. mail toimus 1. a klassi õpilaste õppetund Räpina Keskkonna-
majas. Tunni  teemaks oli „Komposteerimine“. Tunni viis läbi 
Mari Kala, kes rääkis, kuidas valmistada komposti. Üheskoos 
uuriti toakompostrit. Lastel oli väga huvitav mikroskoobi abil 
vaadata, kes kompostris elavad. Teadmiste kinnitamiseks 
täideti hiljem tööleht. Oli väga huvitav ja uusi teadmisi pakkuv 
õppekäik.

* * *
16. –17. mai käisid Põlvamaa tublimad olümpiaadidel osalejad 
preemiareisil Viimsis. Õpilased külastasid Viimsi Kino, kus 
vaatasid 5D filmi, nautisid  veemõnusid Viimsi  Spa´s ja  
tutvusid Viimsi Kooliga. Meie koolist osalesid Henri Kübe, 
Kevin Paul Talviste, Maria Razik, Reimo Mestiljainen, Märten 
Liiske ja Polina Kasyanova.

* * *
19. mail osalesid 5. klassi rahvatantsijad Laheda valla 13. 
laulu-ja tantsupäeval. Koos Tilsi Põhikooli tantsijatega tantsiti 
hoogsaid rahvatantse, mis publiku poolt suure aplausiga 
vastu võeti. Pärast pidu pakuti esinejatele traditsioonilist 
tantsupeosuppi. Oli meeldiv õhtupoolik uute sõpradega. 
Õpilasi juhendas õpetaja Evi Tamm.

* * *
19.–20. mai toimus Põlvas rahvusvaheline IV noorte kevad-
turniir võrkpallis VK Volly karikatele. Räpina Spordiklubi võist- 
kond saavutas II koha. Võistkonnas mängisid Mats Truija, 
Joosep Truija, Kermo Küüts ja Jakob Täht.

* * *
5. ja 7. klassi õpilased osalesid projektis „Riskikäitumise 
ennetamine läbi eneseteadlikkuse tõstmise“, mille viisid läbi 
Reelika Kiivit ning Tiivi Pihla Tartu Seksuaaltervise Kliinikust. 

* * *
24. mail Tilsis toimunud Põlva maakonna koolinoorte kerge- 
jõustiku MV püstitas Kerttu Galka uue koolirekordi kuuli- 
tõukes tulemusega 8.36 (3kg) 11–12 a tüdrukute  vanuse-
klassis.

* * *
23. ja 24 mail toimusid Põlva maakonna koolinoorte MV 
kergejõustikus. Tulemused  asuvad kooli kodulehel: https://
yg.rapina.ee/uudised/polva-maakonna-koolinoorte-mv-
kergejoustikus/.

* * *
24. ja 25. mail viibisid kuuendate klasside õpilased KEAT- 
projekti raames Valgemetsa noortelaagris. Projekti eesmärgiks  
oli õpetada noortele eluks vajalikke ohutusalaseid teadmisi 
– kuidas ohtusid ette näha ning kuidas hakkama saada eri-
nevates ohuolukordades. Koos püstitati laagriplatsile telgid ja  
läbiti põnev  ja tempokas programm. Õpilastega olid kaasas 
õpetaja Tarmo Tammes ja Jane Raud.             

* * *
31. mail said meie kooli algklasside õpilased ja väikesed sõb-
rad lasteaiast näha 3. klasside näiteringi esituses etendust 
„Väike nõid“. Video on ka kooli kodulehel. Näiteringi juhen-
davad Anneli Huuse ja Marika Aruküla.

* * *
31. mail said 5.a ja 5.b klass Võrtsjärvel oma esimesed 
purjetamiskogemused ja mõistsid, et meeskonnatöö ei olu-
line ainult maal vaid ka vee peal. Purjetamistreening toimus 
purjepaadiga, kuhu mahtus lisaks kipperile korraga viis last. 
Purjetamisele eelnes veeohutusalane lühiloeng. Järvel  viibitud 
aja jooksul saadi omal käel proovida purjede heiskamist, 
soodimehe ametit ja kipperi valvsa pilgu all ka purjeka juhtimist.

* * *
1. juunil oli IT-ringil külas kooli vilistlane Toomas Heering,  
kes tutvustas mehhatroonika valdkonda kuuluvat program-
meeritavat Festo Oy õppekomplekti, mis on mõeldud tööstus-
liku tootmise jäljendamiseks.

* * *
6.  juunil toimusid aktused, kus tublimaid õppureid  autasustati 
kiitus-  ning  tänukirjadega. 2016/2017. õppeaasta tulemuste 
põhjal tunnustati tänukirjaga 115 õpilast ja  kiituskirjaga „Väga 

hea õppimise eest“ 52   meie kooli õpilast (kiituskirja saanud 
õpilased on trükitud tumedamalt klasside nimekirjades).
Direktor avaldab kiitust:
1. Algklassides õppisid neljadele ja viitele ning käitumine 
ja hoolsus oli eeskujulik või hea: 
1.a Artur Aruste, Madli Avarmaa, Laura Heering, Aleks Iljin, 
Kaspar Johanson, Anete Kala, Jaana Mari Kala, Stiina 
Pihlap, Nikita Põkka, Martin Manivald Sokk, Priit Teplenkov, 
Kertu Zupsmann, Stella Ämarik
1.b David Apuhtin, Marili Hakmaa, Keneth Jõks, Hannes  
Kerge, Raido Lillemäe, Mia Carola Loog, Hando Märda, Kevin  
Möller, Romet Raig, Gregor Mathias Rämson, Mariane-
Liis Saar, Katarina-Lee Saarekivi, Henri Tolmusk, Carl Armin 
Tooma-saar,  Grete Tuusa, Arabella Vahtramäe, Art Vizel.
2.a Adeele Aruste, Lisett Dalberg, Eleriin Idion, Gaili Kaur- 
son, Alari Kõiv, Heleriin Liiske, Miriam Metsanurm, Raimond  
Pedosk, Taavi Puurmaa, Karola Raudberg, Edith Taldrik, 
Sofia Žarova, Maarja Žukov. 
2.b Reimo Ehte, Merili Kirjuškin, Daniel Kolpakov, Julianna 
Kuusmaa, Birgit Käär, Keidi Käär, Karola Küttmann, Andre  
Mägi, Reti-Karlota Rebane, Laura Rõbakova, Adeele Truija,  
Mattias Vätsing.
2.v Randy Roosileht, Gert Sinka.
3.a Liivar Hakmaa, Mihkel Toomas Heering, Kaur Kala, Oliver  
Hans Kaljuvee, Caroli Kriisa, Kätryn Liblik, Richard Liin, 
Cordelia Liiv, Rasmus Mestiljainen, Marleen Möller, Georg  
Neimann, Tanel Otsing, Sten Martten Parman, Sandra Puur- 
maa, Aleksandr Rekonin, Karoliis Rohtla, Meribel Toim.
3.b Jaan Junson, Sandra Kahu, Ander Konsap, Mirtel 
Must, Rasmus Oijov, Marvin Poltan, Darja Prussakov, Kertu  
Reinson, Lenna Reinson, Nele Reinson, Kevin Salve, Meryl  
Talv, Romet Ula.
4.a Alisa Burdina, Miko Kaarlõp, Kristel Koido, Kermo Kütt-
mann, Meribel Lill, Kirke Lukki-Lukin, Kaisa Mähar, Maia  
Mähar, Mirel Rämson, Helerin Salve, Kristjan Tagel, Merili  
Tiigimäe, Romio Tikka, Aveli Virro, Sandra Vizel.
4.b
Lisandra Aruküla, Agathe Erik, Robin Kolli, Õnnela Lahtvee,  
Carmen Mossin, Hanna-Marleen Oras, Birgit Pihlap, Regnar 
Preeden.
2. Põhikoolis õppisid neljadele ja viitele ning käitumine ja 
hoolsus oli eeskujulik või hea:
5.a Lenna Haamer, Jaanika Justus, Heleri Kruusamägi, Elise-
Cristine Paabo, Erle-Mai Pabusk.
5.b Erolyn Palu, Lisett Rämson, Pilleriin Sillakivi, Lenna-
Emilie Võikar.
6.a Melystiin Hüsson, Lisett Koitsaar, Karina Kolosova, 
Dimitri Krot, Kelly Pindek, Karoliina Raudberg.
6.b Kerttu Galka, Aleksandra Kukk, Hardi Mathiesen, Kati-
Karoli Silla, Merlin Tolmusk, Agnessa Tund.
7.a Angelika Apuhtin, Harri Mähar, Ken-Marten Puusaar, 
Janika Rõbakova, Sirli Siret Sepping. 
7.b Amalia Belaš, Rasmus Freirich, Uku Johannes Kiik, Angelo 
Raoul Lombardo, Sandra Poltan, Raul Randma, Maria Sokk, 
Kaarel Volk.  
8.a  Märten Kala, Evelin Konsap, Oskar Johannes Laht, Mikk 
Mälberg, Mariin Tikka, Tairi Tolmik. 
8.b Eric Justin Jõks, Reno Kokmann, Daili Kruusamägi, Agnes  
Leek, Rasmus Mirma, Triinuliis Sillakivi, Kärt Talumees, 
Taimar Treier.
4. Gümnaasiumis õppisid neljadele ja viitele:
10. klass Algmar Erik, Merilyn Idion, Andres Palusalu, Alina 
Poduškina, Daan Zekker.
11. klass Inessa Kämbre, Henri Kübe, Märten Liiske, Egert  
Punnisk, Renet Rämman.

* * *
Neljadele ja viitele õppis ning eeskujuliku või hea käitumise 
või hoolsusega oli kokku 151 õpilast, mis hindamisele kuulu-
nud õpilaste arvust 341 (hinnati 167 algklassiõpilast, 137 põhi-
kooliõpilast ja 37 gümnaasiumiõpilast), moodustab 44,8%.  Alg- 
klassides oli vastav õpilaste arv 94 (56,3%), põhikoolis 57  
(41,6%) ja gümnaasiumis 8 (21,6%). 

* * *
Täiendavale õppetööle jäeti  2 õpilast (arvestatud on ka lõpuk-
lasside õpilasi), mis moodustab 0,6% hindamisele kuulunud 
õpilaste arvust. Algklassides ei jäänud ühtegi õpilast (0%), 
põhikoolis 2 õpilast (0,6%) ja gümnaasiumis ei jäänud ühtegi 
õpilast.

* * *
Eelmisel õppeaastal olid aga tulemused sellised:
Neljadele ja viitele õppis ning eeskujuliku või hea  käitumise 
või hoolsusega oli kokku 149  õpilast, mis hindamisele kuu-
lunud õpilaste arvust 343 (hinnati  162  algklassiõpilast, 136   
põhikooliõpilast ja 45 gümnaasiumiõpilast), moodustab  43,4%.  
Algklassides oli vastav õpilaste arv  96 (59,3%), põhikoolis 47  
(34,6%) ja gümnaasiumis 6 (13,3%). 

* * *
Täiendavale õppetööle jäeti 28 õpilast (arvestatud on ka lõpu-
klasside õpilasi), mis moodustab 6,81% hindamisele kuulunud 
õpilaste arvust. Algklassides ei jäänud ühtegi õpilast (0%), põhi- 
koolis 12 õpilast (6,82%) ja gümnaasiumis 16 õpilast (22,2%).

Kersti Sammelselg,
Räpina ÜG õppealajuhataja

27. mail toimus Räpinas hea kodu päevade raames 
Naiskodukaitse Räpina jaoskonna naiste korraldatud kogu 
pere matkamäng. 

Soovisime Räpina hea kodu päevade raames korraldada 
tegevuse, kus oleks võimalik osaleda kogu perel. Kuna samal 
päeval oli veel kodukohvikute päev ning laste tantsu- ja laulupidu, 
siis ei osanud me arvatagi, kui palju perekondi võiks matkamän-
gust osa võtta. 

Aga oh üllatust, raja läbis 22 perekonda, kes igaüks sai 
tänu meie suurepärastele toetajatele premeeritud auhindadega. 
Peaauhinnaks oli Värska spaalt perepakett, mille võitis Maarika 
Heering ja tema tiim. Eriti huvitavaks tegi asjaolu, et just tema oli 
esimene julge, kes oma poja ja õetütrega rajale suundus. 

Hea meel on tõdeda, et rahvas, kes eelnevalt ei olnud ürituse 
reklaami näinud, tuli küsima, mis kaarte Naiskodukaitse boksis 
jagatakse ning mida kujutab endast matkamäng. Paljud tulid algul  
peredega uudistama relvanäitust ja sealtki said lapsed vanematelt 
sabast kinni, et läheme käime raja läbi. 

Üks isa läks rajale oma kahe pojaga. Vahepeal oli laps kõn-
dimisest väsinud, mistõttu võeti kasutusele jalgratas, millega 
kihutati lõppu.

Registreerimisel anti juhised rajal toimuvast: kuidas liikuda, 
mida tähistab kaardil punkt F jne.

Peresid ootas rajal ees kuus kontrollpunkti, kus punkti läbi-
miseks oli vajalik ülesande sooritus. Esimeses punktis sai pere 
oma teadmised proovile panna kauguste määramises ja Eesti 
metsades elavate loomade arvukuse arvamises. Teine punkt viis 
Räpina Aianduskooli, kus tuli eristada kümnest taimest viis mürgist 
taime. Kolmandas punktis ootas perekondi ees sideülesanne. 
Ülesandeks oli soorituspunktis oleva teate edastamine, kasuta-
des selleks NATO tähestikku ja jälgides sideprotseduurireegleid. 
Teate edastamiseks kasutati käsiraadiojaama ICOM-i. See oli 
ainuke ülesanne, kus perekond pidi koos täitma ühte ülesannet, 
kuid kahe meeskonnana. Neljas punkt pakkus põnevust kõige 
rohkem noorematele pereliikmetele - takistusrada. Takistusrajal 
sai pugeda, roomata, teha kukerpalli ja seda ikka koos raskusega, 
milleks olid kiiver ja vest. Viiendas punktis oli meeskonnaülesanne 
- labürint. Kuuendas punktis said pereliikmed end proovile panna 
õhupüssist laskmises, mis oli ühtlasi paljudele kõige lahedam, 
kuna tublid noorkotkad Sten, Artur ja Marios suutsid kõikide 
meeleolu üleval hoida, lasketulemustest olenemata. 

Meil on hea meel, et perekondadele matkamäng meeldis ja 
tagasisidest kokkuvõtet tehes võime öelda,  et korraldame mat-
kamängu ka järgmistel Räpina hea kodu päevadel. 

Suured tänud toetajatele ja osalejatele!
Naerata, täna on ilus päev! 

Sille Rebane, Kristi Randla 

kogu perega matkamängul 
räpinas

Ühes soorituspunktis tuli edastada teade kasutades NATO 
tähestikku.                                                          Foto: Tuuli Kotov

kaastöid  
ootame 10. juuliks.

toimetaja vastuvõtt suvekuudel 
toimub eelneval kokkuleppel.
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Mis südamest tuleb, see südamesse läheb
Mis südamest tuleb, see südamesse läheb – selline mõte 

kõlas Räpina lasteaia Vikerkaar Mõmmide rühma laste lõpupeol. 
Ja nii ongi. Kõik, mida oleme sel õppeaastal ühise perena koos 
teinud, on tehtud südamest. 

Kogu õppeaasta septembrist maini on kulgenud ilmataadi 
taktikepi all. On olnud pilvi, vihma, päikest, äikest ja lund. Koos 
mudilastega oleme vaadanud taevasse rohkem, kui kunagi varem. 
Suurematel lastel on ilma uurimisel abiks olnud põnevad abiva-
hendid, mis said soetatud tänu õpetaja Jana kirjutatud ilmapro-
jektidele nii E-Piima kui ka Keskkonnainvesteeringute Keskusele. 
Nii saigi õues näha vahvaid poisse-tüdrukuid, kes uurisid suurelt 
kraadiklaasilt, kas tegemist on sooja-või külmakraadidega. Ole-
mas on ka tähtis aparaat baromeeter, tutvus sellega on tehtud.

Siginat-saginat on heitlike kevadilmadega jätkunud vist küll 
lasteaia igasse ruumi ja õuesoppi. Koos soojenenud ilmadega 
said hoo sisse jalgrattapäevad. Nõnda võiski näha uhkelt, kiiver 
peas, jalgrattaga sõitvaid mudilasi nii lasteaia õuealal kui lähiümb-
ruses. Kollastes vestides ja sumisedes nagu rõõmsad mesilased, 
liikusid kõikide rühmade lapsed igapäevaselt ringi Räpina täna-
vatel. Lepatriinude rühma lapsed võtsid ette pika matka õpetaja 
Epu juurde piknikule. Ühtlasi vaadati üle ka õpetaja koju jäämise 
põhjus, selleks oli talvel sündinud pisike ilmakodanik. 

Ringi liikumiseks andsid põhjust sinikaelpardid Võhandu jõel, 
kui ka putukad Laulupeosalus, keda uuriti luupidega. Koolimaja 
läheduses oleval spordi- ning mänguplatsil lihtsalt mängiti. Ja 
ikka nii, et märgati õpetajate juhendamisel nii pilvi taevas, kui ka 
pungi põõsal-puul ning tuulelgi polnud pääsu. Valdavalt puhus 
kas kiusupaha põhjatuul või soepehme lõunatuul. 

Ujumishooaja lõpetas basseinis vahva veepidu. Lapsed 
mängisid vees erinevaid mänge, said tantsida ja lihtsalt lustida. 

Sulistamise järel lõõgastuti morssi juues ja korrati üle ka veeo-
hutuse põhitõed. 

Kaunil kevadisel 6.mai laupäeval sai lasteaia õueala täiesti 
uue ilme. Teeme Ära talgupäeval oli lasteaia hoov täis tegevusi: 
pesti, kaevati, värviti. Nagu virgad sipelgad tegutsesid lapsed 
koos isa ja emaga, ei puudunud ka lasteaiatöötajad. Tulemuseks 
oli puhas värske ilmega lasteaiaõu ja hea tuju. 

Hea kodu päevade raames tegutses meie lasteaia selle 
õppeaasta peategelaste, Muumipere, osavõtul Muumimamma 
kohvik. Kohvikuga tegelemisse andsid oma osa kõik lasteaia 
töötajad – kes küpsetas, kes valmistas kohvi, tervislik ampski ei 
puudunud valikust. Ja muidugi tekitasid lastes elevust kohviku 
klienditeenindajad, Muumimamma ja Muumipapa. 

Põnevaid tegevusi jätkus kogu õppeaasta jooksul igasse 
päeva. Kõiki neid üles loetleda tundub võimatu. Nõnda ütleksin 
pisut tsiteerides filmi “Kevade” köstrit – “Enne läheb issanda päike 
looja kui kõik meie tegemised üles loetleda.”

Siiski, tegevuste läbiviimiseks on vaja oskuslikke, aktiivseid 
ja entusiastlikke inimesi. Meie neid oma kollektiivi hulgas mär-
kasime ja tunnustasime. Aasta õpetaja tiitli pälvis Jana Mets ja 
Aasta töötaja Merle Metsla.  Aasta tegu 2017 on meie silmis 
Teeme Ära talgupäev. 

Mis südamest tuleb, see südamesse läheb. Iga päev Räpina 
lasteaias Vikerkaar, olgu taevas helesinine, pilvitu või rippugu seal 
tinahallid pilved, on alanud ja lõppenud tegusalt, andes endast 
parim lastele, kelle vanemad on usaldanud meie hoolde. 

Ülle Toomemägi,
Oravate rühma õpetaja

räpina lasteaed vikerkaar  
lõpetajad 2017

Muumide rühm:
Anastasia Hiäinen
Andri Koido
Annegreth Hirmo
Eliise Lember
Jaroslav Prussakov
Lenna Palmik
Marleen Punnisk
Marten Kämbre
Marten Must
Mirtel Lind
Sandra Kozer
Siimon Kriiskütt
Sven Tolsting
Tarel Haamer

Õpetajad: 
Terje Solovjev ja Anneli Kaimre
Õpetaja abi: Eda Tuuling

Mõmmide rühm:
Andri Metsis
Arkadi Ignasov
Diana Stefanjuk
Gerda Pettai

Vasakul Aasta õpetaja Jana Mets ja paremal Aasta töötaja 
Merle Metsla.                                                       Foto: Kätlin Kaljas

Hanna-Mariin Hüdsi
Karl Marten Sikamägi
Kaspar Kolli
Laura Lisette Talumees
Markus Meinhard
Reimo Tarasov
Robert Špilik
Silvia Kronberg
Sofia Butkovski
Sofja Burlakova 

Õpetajad: Margit Kasvand ja 
Tiina Konsand
Õpetaja abi: Tea Hendrikson

Ruusa Päiksekiire rühm:
Greteli Karing
Kairi Riin Sohard
Kevin Justus
Raian Rõuk
Renee Palmre
Sander Granbak

Õpetajad: 
Koidula Korrol ja Kaja Samoilov
Õpetaja abi: Rita Arras

Meie tegemisi ruusa päiksekiire rühmas
Lõppeva õppeaasta teema Muumipapa uurib ilma ja Muu-

mimamma jagab väärtusi, on pakkunud lastele hulgaliselt huvi-
tavaid ja põnevaid tegevusi. Aasta jookul on lapsed omandanud 
vanasõnade kaudu elutarkusi, mis meid elus edasi aitavad. 
Vanasõnad tutvustasid lastele erinevaid väärtusi- tarkus, head 
kombed, julgus, hoolivus, sõprus, tervis, töökus.

Septembris toimunud KIK õppereis Piusa Looduskeskusesse 
oli avastuste ja uute teadmiste rohke. Lapsed vaatasid õppefilmi 
konnadest ja nahkhiirtest ning nende elupaikadest. Uudistamist 
jätkus nii liivakoobastes kui ka liivakarjääris. Lapsed said ehitada 
liivast losse ja joosta liiva sees, mis osutus päris meeliköitvaks 
katsumuseks. Matkaradadel liikudes tutvusid lapsed erinevate 
taimedega ning said teada, et teatud liigid on looduskaitse all.

Oleme aktiivselt tegelenud juba mitu aastat Keelepesa rüh-
mana.  Meie sagedasteks külalisteks on olnud Võru Instituudist 
Eveli ja Triin, kes õpetasid lastele erinevaid võrukeelseid mänge 
ja laule. Põnevate omavalmistatud nukkudega ja õpetliku sisuga 
näidendeid esitas Terje Lillmaa pupitiatrist. Hea meel on näha, 
et lastes on tekkinud huvi võru keele vastu ja julgemad püüavad 
ka kaasa rääkida.

Kevadel valmis lasteaia igalt rühmalt ilmastikunähtust tut-
vustav näidend. Meie, Päiksekiire rühm, esitas etenduse “Kui-
das vikerkaar endale värvid sai.” Näidend jutustas loo valgest 
vikerkaarest, kes tänu sõprade abile muutus ilusaks värviliseks 
vikerkaareks. Näidendis osalesid kõik lapsed, kes täitsid innukalt 
oma rolli ja nägid ääretult vahvad välja oma kostüümidega, mida 
aitasid valmistada tragid lapsevanemad. 

Meie rühmast alustavad sügisel kooliteed  kuus last. Eelne-
valt käisime tutvumas Ruusa kooliga, kus võtsid meid sõbralikult 
vastu õpetajad Kaja ja Ülle. Koos õpiti tahvlile kriidiga oma nime 
kirjutamist, lauldi ja joosti suures spordisaalis. Maikuu eelviimasel 
päeval korraldasime piduliku lõunasöögi ja õhtul lõpupeo. Iga laps 
sai tunnistuse ja mälestuseks raamatu ning lilled.

Meie sooviks jäi, et lapsed tuleksid meile lasteaeda külla.

Päiksekiire rühma õpetajad: 

Koidula Korrol ja Kaja Samoilov

21. mail toimus Lätis Korneti külas Looduskaitse Seltsi 31. 
piirkondlik kokkutulek. Alustasime päeva kell 10, kui ülevaate 
päevakavastandis korraldava poole Varstu esindajana Silver Sild.

Esmalt tegime kiire tutvuse kohaliku valla muuseumiga ja 
siis alustasime Druskase Linnamäe matkaraja läbimist. Rada oli 
meeldivalt 3,5 km pikkune, aga väga järskude tõusudega ja lõpuks 
laskumine. Raja algul Dzervese (Kuremäe) mäel (203,5 m) asub 
vaatetorn, millest oli näha Korneti ürgorg ja selle järved, künkad 
ja majad ning naaberriigi Eesti loodus. Rada kulges läbi varjulise 
metsa ja mööda looduslikke aasi, et seejärel tõusta Pilskalna järve 
kaldalt Läti kõige järsemale Druskase linnamäele. See linnamägi 
on üks kõige kõrgemaid ja järsema küljega linnamägesid Lätis. 
Linnamäe kõrgus küündib 247 meetrini merepinnast ja 85 meetrini 
lõunapoolsel küljel asuva Pilskalna järve tasemest. Järvepoolne 
külg on ebatavaliselt järsk. 

Linnamäelt avanesid suurepärased vaated Aluksne kõrgusti-
kule ja Haanja kõrgustikule Eestis, näha oli ka Suurt Munamäge. 
Loodus on seal tõesti ilus. Meid soosis ka ilm, mis oli päikeseline  
ja mitte liiga palav.

Peale matkarada sõitsime Kalnaruški (Kuradimägi) puhke-
majja, kus meile oli korraldatud lõunasöök.

Seejärel viis meie tee Jaunlaicenesse tutvuma mõisa muu-
seumiga. See oli üks omapärane muuseum, mis tutvustas ma-
lenieši rahvast, nende huumorit, keelt ja usuasjandust. Seal oli 
näha matusekombeid ja hingede rännet. Saime otsida varandust 
ja osta kaasa kotikesi valgusega. Kahjuks ei ole säilinud parun 
von Wolffi suguvõsale kuulunud ilusat mõisa peahoonet.

Käisime vaatamas ka parun von Wolffi perekonna kalmistut, 
mis on rajatud 1814. aastal. Aastail 1859-1865 ehitati sinna kabel, 
mis nägi välja nagu väike gooti kirik. Kuigi varasemalt on surnu-
aeda rüüstatud, siis praegu oli ta suhteliselt korras. Oma viimse 
soovi järgi sai sinna ümber maetud ka viimaste omanike urnid.

Siis oli meie siht Mišase meemuuseum, mis asub Aluksne 
kõrgustiku sügavaima (35 m) ja looduslikult kauneima ehk Rai-

1. rühmal jätkus Piusal uudistamist ka liivakarjääris. 
Foto: Kaja Samoilov

looduskaitse seltsi kokkutulek kornetis

Kokkutuleku avamine Kornetis, räägib Silver Sild.
Foto erakogust

 Meie lugu jäi pooleli kuulutusega, et 14. juulil esineb Treski 
Küünis Vaiko Eplik ja Eliit. Aga kuhu edasi? „Ikka edasi, ikka edasi, 
mitte sammukestki tagasi“, tsiteerides klassikuid.

Järgmine sündmus küünis on Eesti ja Belgia muusikutest 
koosneva ansambli ESTBEL plaadiesitluskontsert, mis toimub 
teisipäeval, 18. juulil. EstBel on üks üsna harukordse koosseisuga 
ansambel, kus kokku saavad kaks Eestist pärit põhjamaist unis-
tajat ning Belgiast pärit vennad Dhoored, keda Lääne-Euroopa 
publik teab peamiselt nende svingide ja gruuvide pärast. Ansambli 
esikplaat “SAAR” on täpselt sellise looduslähedase mentalitee-
diga nagu Treski Küüngi. Mis juhtub, kui kaks head asja kokku 
saavad? Kontsert algab kell 20.00.

23. juulil, pühapäeval, ootame Treskisse külla kõiki karmoška-
huvilisi, kes sooviksid alustada või lihvida enda karmoškamängu 
oskusi. Toimub päev, millel nimeks “Karmoškad küünis”, kus enne 
õhtust kontserti toimuvad karmoškamängu õpitoad, mida viivad 
läbi kuningriigi parimad pillimehed – Toomas ja Meel Valk ning 
Matis ja Evelin Leima. Peale õpitubasid annab tantsulise kont-
serdi seto särtsbänd Kiiora. Õpitoad algavad kell 15.00, kontsert 
17.00 – ikkagi pühapäev.

4. augustil viib Taarka pärimusteater kõik külalised Seto Ku-
ningriigipäeva lainele etendades Treski Küünis menukat “son-stop 
Setot”. Lisaks pakutakse Setomaale omaseid toite ning võimalik, 
et midagi kangematki. Etendus algab kell 20.00. 

12. augustil toimub järjekordne Setomaa kodukohvikute päev, 
seto keeles Seto Külävüü Kostipäiv ning sel puhul leiab küünis 
aset tantsuline peräpido, kus tantsida saab Nedsaja Küla Bändi 
saatel. Nedsaja Küla Bänd on kolmest ühe küla pillimehest koos-
nev ansambel, kes sai tuule tiibadesse külapäeval esinedes ning 
pärast seda on nad vallutanud lavasid üle Eesti. Viimati esinesid 
nad lausa pealinnas Tallinn Music Weeki raames. Nedsaja Küla 

Bänd valiti ka läinud aasta parimaks kapelliks Viljandi pärimus-
muusika lõikuspeol. Üks mis kindel – sellel peol saab tantsida ja 
süüa! Pidu avab uksed 20.00.

Kuna vabariigi taasiseseisvumine on iga eestlase jaoks 
oluline, siis ootame teid 20. augustil kontserdile, kus astub üles 
Pärt Uusbergi koor Head ööd, Vend! Kontsert kannab pealkirja 
“Peegeldusi Eestimaast” ning kavas on Kunileid, Saar, Kreek, 
Tormis ning Uusberg. Kontsert algab kell 17.00.

26. augustil leiab aset midagi ootamatut – rahvas kolitakse 
küünist välja heinamaale ja toimuma saab Setomaa ja Värska 
valla ajaloo suurim kontsert – Trad.Attack! esitleb Treski Küüni 
heinamaal oma uut albumit “Kullakarva”. Lisaks Trad.Attack!’ile 
jõuavad lavale veel 2 tuntud eesti artisti, kelle nimed avalikus-
tatkse jooksvalt. Antud sündmuse kohta leiab infot Piletilevist või 
bändi facebookist. 

Kooliaja saabumine viib Treski Küüni hooaja lõpusirgele. 
Septembrikuus toimub küünis veel 2 kontserti – esimene neist 
9. septembril, mil küüni väisab värsek koosseisuga ja värske 
plaadiga “Hoolima” ansambel Curly Strings. Treski Küüni hooajale 
pannakse punkt aga 22. septembril, pööripäeval – seks puhuks 
on küüni lahti lastud loomad, kelle koondnimeks Winny Puhh. 
Legendaarsed Põlva poisid lubavad enneolematut mürglit ja 
väärilist punkti pikale küüni hooajale. 

 Treski Küünile saate kaasa elada ka virtuaalses maailmas. 
Seda nii Facebookis kui Instagramis aga ka kodulehel www.
treskikyyn.ee

Kohtumiseni Treskis!

Jalmar Vabarna
Treski Küüni peremees

palsi järve kaldal. Muuseumis oli vanaaegse mesindusinventari 
väljapanek. Järve ääres on aga nii öelda mesilasrada, kus saab 
näha, kuidas mesilased koguvad mett puuõõnsustesse, puupak-
kudesse ja tarudesse. See annab ülevaate mesindusest nii am-
mustel aegadel, kui tänapäeval. On olemas kinosaal temaatiliste 
filmide vaatamiseks. Tegelikult avatakse muuseum alles juunis, 
seega oli meil au viibida seal enne avamist.

Peale muuseumiga tutvumist oli kokkutuleku lõpetamine. 
Tänati korraldajaid ning lubaduse viskas õhku ka Enu Mäela kes 
arvas, et järgmine kokkutulek võiks toimuda Räpinas.

Edu korraldajatele ja on mida mäletada.

Kadri Kangro 

jätkulugu vahvast kontsertMajast setoMaal – treski kÜÜn
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Valdek Kütt sündis 1. juulil 1932 Virumaal Erra vallas Kiviõlis. 
Laiuselt pärit isa Voldemar töötas algul mitmesugustel ametikohtadel 
ning oli isegi kaevanduses lukksepp, kuid tervis ei pidanud vastu. Ta 
leidis, et nii enam edasi minna ei saa ning astus metsakooli, mille 
lõpetas 1937. aastal. Pere vahetas elukohta ning isa leidis töökoha 
Narva lähistel Uusküla metsavahina. Praegu laiub selle koha peal 
Narva veehoidla.

Tol ajal oli metsavaht riigiteenija ning kandis mundrit. „Mul on 
see praegugi silme ees – väga uhke munder oli,” on Valdek Kütt 
öelnud. 1940. aastal tulid venelased nii, et tolmupilv üleval. Ka siis 
kandis isa mundrit ja punaarmeelased võtsid ta kinni, kuna arvasid, 
et tegu on Saksa spiooniga. Üheksa-aastasele poisile oli sõjaaeg 
põnev. Sakslane tuli Narva, kuid millegipärast edasi ei tunginud. Nii 
juhtuski, et metsavahi maja jäi neljaks nädalaks kahe rinde vahele. 
Mõnda aega oli pere koos kahe lehmaga metsas sõjapaos, pärast 
sakslaste tulekut läksid nad koju tagasi. Maja seisis püsti, kuigi oli 
kahelt poolt kuulidega läbi lastud ning aknaklaasid puru. Kahel pool 
maja olid kaevikud ning kõik kohad igasuguseid relvi täis.

Sõja ajal valvas mõne kilomeetri kaugusel Narva linnast asunud 
Plüssa jõe silda 8-9-meheline meeskond. Ka nemad paigutati met-
savahi majja, Küttide perele jäi ainult üks tuba. Olid keerulised ajad. 
Valdek läks Narva linna 5. algkooli I klassi 1940. aastal. Narvast 
tuli pere ära 1942. aasta märtsis, isa sai Jõgevamaale Luuasaare 
metsavahikoha ja Valdek jätkas oma kooliteed Kaareperes. Pärast lõ-
petamist läks Valdek Tihemetsa tehnikumi, kuid isa surma tõttu 1948. 
aasta jaanuaris tuli ta emale toeks koju tagasi. Kuna nüüd hakkas ema 
tööle metsavahina, pidi Valdek talle nii kodus kui tööl abiks olema.

1948. aastal astus Valdek Kütt Luua, tolleaegse nimetusega Ku-
remaa, Metsakooli ning lõpetas selle esimese lennu. Oli metsakooli 
asutamise aeg, mil polnud veel õigeid ruumegi. Valdeku esimene 
töökoht oli Kuristal, ta töötas seal metsnikuna ning hiljem Türi, Tapa 
ja Varangu metskondades abimetsaülemana.

Valdekut ootasid 1950. aastal ees väga rasked ajad. Nõukogude 
julgeolek mõrvas tema ema Adeele Johanna. Kuna metsavahikoha 
juurde kuulus ametikorter, siis noormehel sinna enam asja polnud. 
Uut elu tuli alustada nullist. 1951. aastal kasutas ta kolimisel jalgratast.

Türil tutvus Valdek tulevase abikaasa Tooniga, mõlemad ootasid 
aega, mil said kahekümnesteks. Tooni on Valdekust seitse päeva 
vanem. Nad abiellusid 1952. aastal Tapal. Samas jätkas Valdek 
oma haridusteed. Etteruttavalt olgu märgitud, et töö kõrvalt õppides 
omandas Valdek Kütt 1971. a Eesti Põllumajandus Akadeemias mets-
ainseneri kutse. Ta on meenutanud, et Saksa okupatsiooni ajal õpetati 
saksa keelt nii hästi, et algkoolis õpituga oli EPAs kerge toime tulla.

Varangu metskonnas Väike-Maarja lähistel asusid metskond ja 
koolimaja ühe õue peal. Abikaasa Tooni oli seal õpetaja ning Valdek 
töötas metskonnas. Nii sai paremini last vaadata ja elu sättida. 1956. 
aastal kolis pere Räpina lähistele Võõpsusse ning pereisa asus tööle 
tollase nimetusega Veriora Metsamajandisse metsavalve inspektori-
na. Ta tegeles metsarikkumiste, tuleohutuse ja metsavargustega, sõi-
duvahendiks mootorratas. Sel ajal tegeleti metsamajandis igasuguste 
asjadega, keegi teenust ei pakkunud. Varuti sööta ja kasvatati sigu, 
lehmi ja hobuseid, viimaseid kasutati metsa väljaveoks. Metsatööks 
tuli hankida autosid, traktoreid, samuti sidevahendeid. Töötingimuste 
parandamiseks tuli majandil paigaldada elektriposte ja traate, ehitada 
garaaže ja töökodasid. 

Aastatel 1961–1992 töötas Valdek Kütt Veriora Metsamajandi, 
1966. aastast aga Räpina Metsamajandi direktorina, olles alustades 
kõige noorem direktor vabariigis. Veriora Metsamajandi nimetus kestis 
1966. aastani, uueks nimeks sai Räpina Metsamajand. Nimemuutus 
oli vajalik, sest Veriora asulas asus Võru metsakombinaadile kuuluv 
Veriora metsapunkt. Kaks sarnase nimega ettevõtet tekitasid asjaaja-
misel suurt segadust. Pealegi asus metsamajandi keskus Räpinas.

Öeldakse, et iga inimene peab elu jooksul istutama kasvõi ühe 
puu, et mets säiliks. Valdek Küti juhtimisel on Räpina Metsamajandis 
pandud puid kasvama tuhandetel hektaritel. Oma põhiülesandeks 
on ta pidanud püsiva kaadri väljakujundamist ja laiaulatusliku ehi-
tustegevuse arendamist. Üldiselt oli metsamajandi kollektiiv püsiv, 
siit on inimesi edutatud mujale metsanduse juhtideks. Näiteks Heino 
Jürman Alutaguse Metsamajandi direktoriks, Ants Mark Kohtla-
Järve Rohelise Vööndi Metsamajandi direktoriks, Aare Otsla ja 
Heldur Moorits Võrtsjärve Kalamajandi direktoriks, Aleksander Soitu 
Aegviidu Metsamajandi direktoriks, Ülo Urgard Tartu Metsamajandi 
peametsaülemaks, Raivo Rüütli Valgamaa Metsamajandi direktoriks, 
Mati Luik Alutaguse Metsamajandi peametsaülemaks ja  hiljem Tudu 
metsamajandi direktoriks. Metsamajandi pere täienes pidevalt noorte 
spetsialistidega, keda koolitati põhiliselt stipendiaatidena nii keskeri- 
kui ka kõrgemates koolides, näiteks Kaarel Tiganik, Veljo Kütt, Villu 
Kinks, Rutt Linnamägi/Männiste jt. Direktor hindas kõrgelt sporti ja 
taidlust, kui kollektiivi tugevdavaid alasid. Nii taidlejad kui sportlased 
leidsid alati tema toetuse. 

Valdek Küti eestvõtmisel on Räpina piirkonnas laiaulatuslikult 
arendatud ehitustegevust. Rajati metsamajandi kontorihoone ja 
garaažide kompleks, võimla, metsakooli kompleks (ühiselamu, 
õpperuumid, söökla), ehitati ühepere- ja korterelamuid, kordoneid 
ja lasteaed „Memme Musi”. Metsamajandis toodetud täiskilpmajad 
kujundavad juba pool sajandit Räpina avalikku ruumi. Nendest loo-
dussõbralikest majadest on moodustunud linnas ainulaadne piirkond, 
mida kutsutakse Pilpakülaks. Räpna MM oli aktiivne puhkerajatiste 
rajaja. Meenikunno maastikukaitsealale ehitati Liipsaare metsaonn 
ja vaatetorn ning Päikeseloojangu metsamaja, Laossina külas Mäe 
loodusmaja, Nohipalus Valgejärve ja Mustjärve puhkekohad, Meelva 
järve puhkekoht jne. 

Metsakasvatamine on tulevikutöö, kus puidutarbijaks on tavaliselt 
järgmised inimpõlved. Vanasõnagi ütleb, et kuidas metsa hõikad, 
nõnda vastu kajab. Ühepäevaperemees, kes mõtleb ainult endale, 
võib katkestada selle järjepidevuse ja jätta tulevased põlved ilma 
metsata. Seda ei luba tõelise metsamehe südametunnistus. Metsa-
meeste ameti järjepidevust ja põlist kestvust on Räpina Metsama-
jandis alati mõistetud. Mets oli ja jääb, metsamehe elukutse samuti. 
Küttide perekonnas püsib metsamehe ameti järjepidevus, poeg Veljo 
töötas pärast EPA lõpetamist Räpina Metsamajandis metsavalve ja 

Meenutades valdek kütt’i, elupõlist metsameest

metsakaitse insenerina. Praegu on Veljo Kütt ametis SA Erametsa-
keskus, mille ülesandeks on metsaomanike kompetentsi tõstmine ning 
keskkonnasõbraliku ja efektiivse erametsanduse edendamine. 1966. 
aastal sündis Valdek ja Tooni Küti perre tütar Tiiu, kes sidus oma elu 
muusikaga. Tiiu pere elab ja töötab viimasel ajal Islandil. Lapselapsi 
on Valdek ja Tooni Kütil neli.

Tooni Kütt alustas Räpina Keskkoolis tööd 1961. aasta jaanuaris 
pioneerijuhi ja kehalise kasvatuse õpetajana, hiljem jätkas ta klas-
sivälise töö organisaatorina ning andis vähemal määral ka kehalise 
kasvatuse tunde. Klassiväline töö hõlmas muuhulgas ka koolimet-
sakondade tegevust. Tooni töötas koolis kuni 1997. aastani. Tema 
juhendamisel tantsisid vanemate klasside rahvatantsurühmad, samuti 
sovhoostehnikumi ja metsamajandi segarühmad. Räpina Rahvamaja 
memmede rühm Pihlamarjad sai tuule tiibadesse tänu Toonile. Ta on 
olnud paljude pidude üldjuhiks. 2008. aastal ilmus Tooni Küti raamat 
„Rahvatants Põlvamaal”. Suure panuse andis ta Räpina Ühisgüm-
naasiumi 100. aastapäevale pühendatud kogumiku „Räpina kool 100” 
koostamisse, mis valmis 2013. aastal.

Koolimetskondade loomise mõte sai alguse Erastvere metskon-
nast Eesti NSV teenelise metsakasvataja, kohaliku metsaülema Jaan 
Tiivoja eestvõtmisel. Nii nagu heast seemnest heades tingimustes 
kasvab hea puu, nii leidis seegi mõte järgijaid. Koolimetskondi oli 
ainuüksi Räpina Metsamajandil 11, lisaks metsahooldustöid tegevad 
õpilasmalevad ning töö- ja puhkelaagrid. Kõigile leiti jõukohast ja 
vajalikku tööd, et laps saaks õigel ajal metsatöö valu ja võlu maitsta.  
„Laste töö on nagu metsa rajamine ja hooldus. Laseme puul õigel ajal 
sirguda, küll siis tulevikus tulu tuleb,” on Valdek Kütt öelnud.

Räpina Metsamajand arenes suurettevõtteks, kus vahepeal 
töötas üle 700 inimese ja majandada oli ligi 100 000 hektarit metsa. 
Suur töö tehti ära metsamajanduslike tööde mehhaniseerimisel ja 
hooldusraietest saadava puidu ümbertöötlemisel. Selleks ehitati 
Räpinasse saeveski ja tisleritöökojad, rajati metsateid, ehitati elamuid 
ja parandati töötajate elutingimusi. Hooldusraiete mahult oli Räpina 
Metsamajand Eesti suuremate hulgas ja töötulemuste poolest parim. 
1970ndate lõpus ehitati puidutöötlemise kompleks, mida peeti üheks 
täiuslikumaks vabariigis.  Majandile omistati 1981. aastal näidismet-
samajandi nimetus. Metsamajandi areng toimus rahulikus õhkkonnas 
ja järk-järgult paremuse suunas tänu sellele, et riigi metsamajanduse 
juhtideks on olnud ainult kaks inimest – Juhan Voolin 15 ja Heino Teder 
26 aastat. Nad olid läbinisti metsamehed ja julged organisaatorid.

Räpina Näidismetsamajand tegutses 1992. aastani, mil kõik 
metsamajandid reorganiseeriti Riigimetsa Majandamise Keskuseks 
(RMK). Sel ajal metsamajandi koosseisu kuulunud metskonnad ise-
seisvusid ja Valdek Kütt tegutses edasi erastatud puidutöötlemise et-
tevõttes, mida juhtis kuni pensionile jäämiseni 2000. aasta septembris.

Räpina Näidismetsamajandi direktor Valdek Kütt oli võimekas 
tootmisjuht. Töökaaslased hindasid tema töökust, karskust ja otse-
kohest iseloomu ning hoolitsust töö- ja elutingimuste parandamise 
eest. Valdek Kütt oli Räpina piirkonna suursündmuste ja arengute 
eestvedaja ja aktiivne osaleja. Tema vaba aja meelistegevusteks oli 
lugemine, ristsõnade lahendamine ja reisimine. 2008. aastal koostas 
ta koos Jaan Tiivojaga raamatu „Räpina Metsamajand 1947-1992” 
ja korraldas sama aasta kevadel metsamajandi endiste töötajate 
kokkutuleku.

Elupõlist metsameest Valdek Kütti tunnustati hea töö eest ar-
vukate aukirjade, ordenite ja medalitega, 1975. aastal omistati talle 
Eesti NSV teenelise metsakasvataja aunimetus. 1981. aastal auta-
sustati Eesti NSV Metsamajanduse- ja Looduskaitse Ministeeriumi 
medaliga, 1982. aastal ENSV Suure Looduskaitse märgiga, 1983. 
aastal kanti Valdek Küti nimi ENSV Metsamajanduse ja Looduskaitse 
Ministeeriumi auraamatusse. 2004. aasta kevadel kuulutati Räpina 
Eesti esimeseks metsapealinnaks. Selle põhjuseks oli kunagise 
Räpina Näidismetsamajandi ja siinse metsanduse tuntus ja headus.

Aastakümnetepikkuse tegutsemise eest piirkonna maine tõst-
misel omistati Räpina Metsamajandi kauaaegsele direktorile Valdek 
Kütile vallavolikogu otsusega Räpina valla kuldmärk. Selle pidulik 
üleandmine toimus Räpina Metsamajandi 65. aastapäevale pühen-
datud kokkutulekul 2012. aastal.

Räpina on tõepoolest hea kodu koht. Valdek Kütt rajas 1967. 
aastal Räpina Metsamajandi esimesse elamurajooni oma perele kodu. 
Selle sündmuse mälestuskivi paigaldatakse perekonna algatusel  
1. juulil 2017 kell 12:00 Meeksi mnt 3a ja näituse „Elupõline metsa-
mees Valdek Kütt” avame kell 13:00 RMK Kagu Regiooni kontoris 
Ristipalos. Olete oodatud. Edaspidi saab näitusega tutvuda raamatu- 
kogus.

Kersti Murumets,
Räpina Koduloo- ja Aiandusmuuseumi juhataja

Valdek ja Tooni Kütt metsamajandi kokkutulekul aastal 2012.
Foto: Toivo Lees

kuidas me lembit lokkoga abistasime 
„Zaporozetsi“ omanikku kolleeg  

algi simsonit
Sõitsin lõuna paiku kodunt jalgrattaga tehnikumi poole ja 

jõudes paberivabriku ristmikule oli just sinna oma „Zaporozetsiga“ 
toppama jäänud õpetaja ja kolleeg Algi Simson. Samal ajal jõudis 
sinna ka tehnikumi direktori asetäitja Lembit Lokko. Asusime 
kohe kolleegi abistama, sest ka Lembit oli erialalt autoasjanduse 
õpetaja. Kontrollisime üheskoos süütesüsteemi olukorda ja soo-
vitasime Algil vahepeal ka kontrollida kas mootor käivitub... Ühel 
hetkel kostis sumbutist kõva pauk ning Lembitul, kes oli juhuslikult 
sellel hetkel seisnud sumbuti toru taga oli momentselt kadunud 
üks püksisäär kuni põlveni! Aga ka auto mootor hakkas tööle!

Ülo Zirnask 
/Räpina, 2004.a/

hambahaldja lugu
Ühe väikese linnakese suure hoone tibatillukeses kambris 

askeldab koos abilisega noor hambahaldjas.
Ta on nii ilus ja noor ning kui ta sulle oma suurte rosinasilma-

dega otsa vaatab, on usaldus võidetud.
See väike haldjas on nii lahke, osav asjalik ja armas. Ta on 

siit pärit ja päriselt meie oma.
Nimigi on talle vanemate poolt ilus pandud, see oleks nagu 

taevastest sfääridest pärit.
Hambahaldjaid on selles linnakeses ainult kolm. Tema on 

neist kõige noorem, kuid juba suurte kogemustega.
Selle käiguga on nii, et mida rohkem sul sinna asja, seda 

väiksemaks läheb hirm. 
Hambaarst on üks neist, keda kardetakse ja kelle juurde mi-

nekut üritatakse edasi lükata. Kuid teada on ka see, et hambavalu 
üle ei lähe ja seda kannatada pole võimalik. 

Siin väikeses linnakeses on hulga inimesi ja hambaidki iga-
ühel suus terve kari, nii et see töö ei saa kunagi otsa. See töö 
pole kergete killast, kuid arvan, et midagi ilusat selles ka ei ole, 
võrreldes näiteks aedniku omaga. Või selles siiski eksin? Sest 
ilus naeratus on ju väga kaunis ja seda hambahaldjad loovad. 
Ainult aru ma ei saa, kuidas see töö ja amet võib nii meeldida, et 
see lausa elukutseks valitakse.

Ka see on täiesti tõsi, et amet on väga tähtis ja vajalik, sest 
kikusid on meil suus hulga ning ühegagi tuleb vahel lausa mitu 
korda tegeleda.

Ka hamba väljatõmbamine on selle hambahaldja käes nii 
tavaline ja igapäevane asi, see käib nii osavalt ja kähku, et ei saa 
arugi, kui oled juba oma kihvast ilma. Kõik see hirm oli asjatu ja 
julgedki jälle oma suu tema headesse kätesse anda.

Külastaja

ohtlik leid –  
käsigranaat

Oli ilus suvepäev, isa tegi metsas silda. Hommikul ütles isa, 
et kui ta lõunaks koju ei tule, siis las poiss toob lõunasõõgi järgi. 
Tahtis õhtuks silla valmis saada, oli ju mitu päeva teinud.

See sild oli metsa kõige käidavama koha peal, seda teed 
mööda sai metsavaht Truutsi juurde ja Laane külla. Vana sild oli 
ainult hobuvankritele mõeldud. Nüüd, kui Tartu küttekontor hakkas 
puid metsast vedama, sest suurem osa Tartu linnast  oli peale 
sõda puuküttel, oli tugevat silda vaja. Autorataste kohale pani isa 
kõige tugevamad palgid, talasid läks vaja 8 tükki. Neid aitasid 
kohale sättida ka teised metsatöölised. Ülejäänud töö tegi isa ise.

Sillakatteks olid valitud ühejämedused palgid, üks pool palgist 
tahuti ära, aga teise poole pealt löödi ära ainult laast talade kohalt, 
et palk ei loperdaks talade peal. Et palgid talade peal paigal pü-
siksid, kinnitati sillaäärdesse veel tahutud latid. Ega siis ei olnud 
ju tsemenditruupe, kõikjal olid sillad puust.

Läksin rõõmsalt isale laululüües süüa viima, oli hea meel, et 
sain kodunt välja. Sinna oli umbes 1,5 kilomeetrit. Kord vaatasin 
puudelatvu, mis tuules kiikusid, siis jälle enda ette maha. Näen 
vankriratta rööpa kõrval kõrgel kuivand pori sees on nagu ümar 
plekkpurk. Poisi asi, kõik, mis kahtlane, on vaja üles korjata. See 
kahtlane asi oli lebanud seal hulga aega, kellelegi ei jäänud see 
ette, mulle aga jäi. Sõjast oli möödas kaks aastat. Võtsin selle 
asja üles, käis pauk! Silmad ja suu mulda täis, kõrvad lukus, ta 
nagu rebis mul käest, sõrmed hellad ja suitsunud. Käsi oli veel 
mitu päeva valus.

Isa viskas kirve maha ja jooksis mis jõudis, küsides, mis pauk 
see oli, kas ma sain viga? Olen ma verine? Kontrollis mind üle. 
Järgmisel päeval viis isa põrgumasina metskonda. Metsatöölised 
ja metsavaht ütlesid, et see on ju käsigranaat. Hea,  et ta nii roos-
tes oli, lõhkeaine on väljapudenenud, muidu oleks poiss surma 
saanud. Plahvatas ainult detonaator. Tänu taevale, et  nii läks! 
See oli hoiatus ettevaatusele. Mul oli sõjariistu väikese sõja jaoks 
küll - meetripikkune suurtükikuul, ümar miil meeste tõukekuuli 
suurune, automaadikuuli kasetid - need olid mul peidetud kodu 
lähedale nelja kuuse vahele sambla alla. Olin ju saanud õppust, 
kuidas sõjariistadega ümber käia! Üks Aravu kooli poiss hukkus 
toksides suurtükikuuli. Metsatöölised matsid palju padruneid ja 
sõjatehnikat maha, muidu karjused leiavad ja juhtub õnnetus. 

Kõige rohkem aega sai veedetud kahe tagaveetava suurtüki 
juures, mis jäid just meie kooli teele. Mõnikord mänguhoos unus-
tasime ära, et kooli ka  tuleb täna minna.

Kalju-Johannes Kullerkupp                                
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von siversite aadliperekonna järeltulijatel on 
räpina vastu suur huvi

8. juunil astusid Sillapää lossi uksest sisse Caren Alice 
Ravert, tema abikaasa Jan ja noorim poeg Finn. Nemad tulid 
Räpinasse esimest korda, kuid möödunud suvel külastas meid 
Careni õe Annika Jeanette von Walteri pere. Nende isa Hermann 
von Walter (1936–1992) oli sündinud Valgas, kuid suved veedeti 
ikka Räpinas. Von Siversite valduses oli tollal Alamõis, nemad 
nimetasid seda alte Haus ehk vana maja. Vaatasime külalistega 
üle muuseumi väljapanekud, panime kirja aadliperekonna järel-
tulijad, käisime loomemajas, paberivabrikus ja aianduskoolis. 
Suur tänu hea koostöö eest Inga Hundile ja Irmen Nagelmaale. 
Kuid üllatused polnud selleks päevaks veel lõppenud, sest varsti 
saabus Marc von Miquel, kes oli meile eelnevalt teatanud: „Guten 
Tag, ich möchte für eine Gruppe von 20 Personen einen Besuch 
im Musem von Rappin buchen. Datum: 8. Juni 2017, 15 Uhr.” 
Ka nemad osutusid von Siversite järeltulijateks, kuid teine haru 
ja sellest kirjutame järgmine kord.

Meie valduses on Edith von Walteri memuaarid, kus on kirjel-
datud Careni ja Annika isa Hermani elu-olu Valgas, mida pakume 
teile lugemiseks: „Esimesed viis aastat elas pere korrusmajas 
ja kolis 1933. aastal suurde ja pikka ühekorruselisse puumajja 
Schmiederstrassel. See asus suures aias Konnaoja kaldal. See 
oja oligi piiriks Eesti ja Läti vahel. Schmiederstrasse tänava lõpus 
oli tõkkepuu ja väike putka piirivalvuriga. Teine piirivalvur käis, 
relv õlal, mööda Konnaoja. See oli meile, lastele, väga põnev. 
Meie armastatuim mäng oli, et väike redel üle oja panna ja üle 
selle ronida; nii mängisime me salakaubavedu, kusjuures üks 
pidi valves seisma.

Meie korter koosnes suurest elutoast, mida saaliks kutsuti. 
Selle kõrval asus söögituba suure puidust verandaga, mida suvel 
kasutasime. Isegi tõukerattaga saime seal sõita, või siis saalis. 
Magamistuba, lastetuba ja kamina- ja teised toad. Külalistetuba 
muutis korteri täiuslikuks. Köögis oli pump, nii et vett ei pidanud 
väljast tooma. See oli eriline luksus. Loomulikult polnud ka siin 
elektrivalgust. Veega varustamine ja pesemine toimusid sama-
moodi nagu Räpinas kirjeldatud. Meil oli eestlasest koduabiline 
nimega Emi. Meie maja teises otsas elas Saksa perekond Pallop. 
Nende tütre Brigittega mängisime me palju koos.

Krundil oli veel üks väike maja, milles asus pesuköök. Seal-
samas elas ühes toas proua Rullis, kes pesta aitas. Kõrval elas 
majahoidja oma naisega, nende poeg oli raske puudega. Maja-

Caren Alice, Jan ja Finn Ravert Räpina mõisa trepil.
Foto erakogust

hoidja kühveldas lund, niitis muru, lõhkus puid ja tõi majja kütteks. 
Kui talvel hakkas juba varajasel pärastlõunal pimedaks minema, 
käis ta ümber maja ja sulges aknaluugid. Hermani jaoks oli iga 
kord suur lõbu sees ühe akna juurest teise akna juurde joosta ja 
sõbralikule majahoidjale lehvitada. Ma arvan, et tal oli ka teine 
töökoht, sest meie juures polnud nii palju teha.

Aia tagumises otsas oli pikk ait. Ühes osas pidas majahoidja 
paari looma, teises osas olid küttepuud ja midagi veel. Kui üle-
mised põrandalauad mädaks muutusid, oli meil rangelt keelatud 
üles ronida. Seepärast oli ait minu jaoks midagi jubedat. Maja 
ees olid mõned lillepeenrad ja tagapool suur köögiviljaaed. Issi ja 
emme mõlemad töötasid meelsasti aias. Suvel pidi isa täiesti üksi 
aias töötama, kui me emmega kolm kuud Räpinas olime. Issi ei 
saanud oma juristi töökohta nii kauaks jätta ja tuli lühemaks ajaks 
Räpinasse. Ei olnud kombeks mujal ringi sõita. Ei oldud veel nii 
mobiilsed. Aga milleks üldse ringi sõita, kui Räpinas nii ilus oli! 
Niinimetatud „vanas majas“, kus suviti vanavanemad elasid, oli 
memme koduperenaine. Meie ja onu igal aastal suurenev pere 
veetsime kõik suved siin.”

Kersti Murumets,
muuseumi juhataja

pop-up merekool „Meresõber“ 
räpina sadamas

2017. aasta suvel toimub kaheksas 
Eesti erinevas paigas pop-up merekool 
Meresõber, mis annab nii lastele kui 
täiskasvanutele võimaluse proovida 
omal käel erinevaid merespordivahen-
deid, saada vahetu kogemuse merel 
käimisest ning tutvuda merega seotud 
vaba aja veetmise võimalustega.

Räpina sadamas on merekool 
kohal 31. juulist kuni 6. augustini.

Meresõber annab võimaluse veele minna kahel erineval viisil:

I Eelregistreerimisega 5-päevane merekool noortele
5-päevase koolituse raames antakse ülevaade merel käitumi-

se põhimõtetest ning omandatakse algteadmised purjetamisest, 
kajakiga sõitmisest, SUP-lauaga sõitmisest ning lohesurfist.

5-päevane merekool on mõeldud 8–16-aastastele noortele 
ning osalustasu on 15 eurot osaleja kohta. Olenevalt asukohast 
moodustatakse kaks kuni neli 18-liikmelist gruppi: Kärdlas, Eis-
mas, Võrus ja Viljandis neli gruppi ning Pirital, Tilgus, Kakumäel 
ja Räpinas kaks gruppi. NB. Viljandi teise nädala kursused on 
erandina 4-päevased.

5-päevase kursuse kava, iga päev kaks tundi:
1. päev: sissejuhatav loeng veeohutusest ja spordivahenditest
2. päev: purjetamine
3. päev: kajakiga sõitmine
4. päev: SUP-lauaga sõitmine
5. päev: lohesurf / purjetamine
Kuna osalejate arv 5-päevasel kursusel on piiratud, on vajalik 

eelregistreerimine. Ühe grupi maksimaalne suurus on 18 noort. 
Registreerida saab alates 1. maist kodulehel www.meresober.ee.

Registreerimise kinnitab osalustasu  maksmine.

II Kiirkursus “Esimest korda veele!”
Õhtuti kell 16.00–19.00 ning nädalavahetuseti kell 10.00–

19.00 on pop-up merekool Meresõber avatud kõikidele huvilistele, 
kes soovivad proovida erinevaid veespordivõimalusi.

1-tunnisele kiirkursusele võetakse elava järjekorra alusel ning 
ühekordne osalustasu on 5 eurot.

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

räpinas pakutakse nüüd ka 
ravipediküüri teenust

1.juunil avati Räpina Haigla ruumides ravipediküürikabinet. 
Nüüd saavad oma jalad korda ka need, kel enne pediküürija 
juurde asja polnud või vähemalt arvasid, et ei sobi minna. Tihti 
häbenetakse oma probleemidega pöörduda pediküürija poole. 
Kristi Lillemäe julgustab: “Häbeneda pole vaja, sest mida varem 
ravipediküüri tulla, seda kiiremini saab probleemile lahenduse. 
Pole vaja kannatada sissekasvanud varbaküüne valu ega häbe-
neda kannalõhesid. Küüneseene puhul ostetakse küll apteegist 
ravimeid, kuid seene poolt paksenenud küünele see ei mõju. 
Kõigepealt on vaja küüs õhukeseks lihvida, et ravim saaks mõ-
juma hakata.” 

Varasemalt pidi sellisteks protseduurideks minema Tartusse 
või Võrru, nüüd on kõik kohapeal olemas. 

Ravipediküür Kristi Lillemäe tutvustab end:
“Olen töötanud 13 aastat tavapediküürijana ja mõned aas-

tad tagasi veendusin, et lihtsast pediküürist enam ei piisa sest 
probleeme jalgadega on väga paljudel nii oligi vaja juurde õppida 
ravipediküürija amet. Selle aasta veebruaris lõpetasingi ravipedi-
küürija koolituse ja 1. juunist avasin Räpina Haigla ruumides uue 
sisustusega kabineti, kus pakun mitmeid erinevaid teenuseid.”

Pakutavad teenused:
Ravipediküür ja nõustamine labajala erinevate probleemide korral:
 seenhaigustest kahjustatud varbaküüned
 ealised muutused varbaküüntel või labajalgadel
 traumajärgsed probleemid varbaküüntel
 sissekasvanud küüne ravi
 diabeetilise jala tüsistuste ravi
 nahapaksendite ja kannalõhede ravi
 konnasilmade ja soolatüügaste ravi

Ravipediküüri protseduur maksab olenevalt probleemist 
15–20 eurot. Infot saab telefonil 5295994.

“Külatage julgesti ja leiame jalaprobleemile lahenduse. 
Astume suvele vastu tervete jalgadega!” kutsub Kristi Lillemäe.

Vestles Vaike Tammes

Kevad on koolides sageli kibekiire aeg, kuid leidub ka hetki, 
kus ilmad on ilusad ja mõnus on õppimist korraldada mujalgi 
kui klassiruumis. Räpina Ühisgümnaasiumis on sellel kevadel 
toimetatud nii mõnegi miniprojektiga, mis võimaldab õpilastel 
teisiti, kuid siiski kogemuspõhiselt õppida. 

Esimesed võililled ja soojad ilmad lubasid läbi viia Võililleman-
dala projekti. Koostööle said klassid seitsmendast üheksandani. 
Võililletuttidest ladusime ringi, mida iga projektis osalev klass 
kasvavate mustritega täiendas. Silmailu pakkus see teistelegi 
klassidele, kuna mandala valmis kooli siseõue, kus seda kõige 
paremini näha oli. Õpiprojekti käigus said selgeks mõisted ins-
tallatsioon, maakunst ja performance. Omajagu toimetamist oli 
ka koostööga.

Räpina Ühisgümnaasiumi koostööpartneriks on juba hea mitu 
aastat olnud Räpina loomemaja. Loomemaja toetusel saab mit-
mekülgselt arendada ja toetada õpilaste kunstialaseid teadmisi. 
Kevadiseks suunaks oli savikunst ja trükikunst. Kooli keskkond 
võimaldab ka neid õppimisi, kuid mugavam on seda teha siiski 
loomemajas, kus kõik vajalikud vahendid ja professionaalsed 
juhendajad kaasa aitavad ja mõnusat positiivset õpikogemust 
soodustavad. Helemall Piirfeldt aitas üheksandatel klassidel näha 
ja kogeda, kuidas toimetada saviga ja millised on saviga töötamise 
võimalused. Koostöös valmisid tassid Räpina Ühisgümnaasiumi 
meenepagasisse. Kogemusõpe töötas ja nii mõnigi õpilane hak-
kas selle valdkonna vastu huvi tundma. 

Trükikunstiga tutvumine toimus esmalt kooliklassis, kuid tööde 
lõplik teostus toimus loomemaja ruumides väga vana ja väärika 
trükimasina abil. Aapo Ilves pajatab: “Üheksakümnendatel toimis 
aktiivselt selline asi, nagu Põlvamaa Kunstnike Ühendus, tehti 
näitusi. Põlva sõpruslinnas Kannuses toimusid kunstipäevad, 
käisime seal õppimas. Soome tippgraafik Esa Riippa kinkis oma 
esimese trükipressi Põlvamaa Kunstnike Ühendusele. Selle on 
valmistanud tema vend ja päris ammu, pressi pealt saab sepa-
märki ja aastaarvu vaadata. Kunagi me Silver Kommusaarega 
tassisime selle pressi Räpinasse ja tegime oma kunstistuudiot 
sellega, kuni kaarhallist rahvamaja ära viidi. Siis ta seisis aastaid 
niisama mu garaažis, aga õnneks sündis loomemaja ja nüüd on 
kõik jälle hästi.” Selle toreda „trükivanakese“ abil valmis nii mõnigi 
eriline papitrükiteos. 

Räpinas on õppimise mitmekülgsemaks muutmiseks võimalik 
külastada erinevaid ettevõtteid ja tegeleda õpilastele ettevõtlu-
se tutvustamisega. Kohalikud ettevõtted ka väikeettevõtted on 
rõõmuga valmis õpilasi vastu võtma ja oma tegevusvaldkonda 
tutvustama. See lähendab õpilasi eluga ja piirkonnaga.  Koostöö 
toimib ka Räpina Keskkonnamajaga, seal pakutakse õpilastele 
vahvaid programme, mis seostuvad eluliste olukordadega, näiteks 
„Komposteerimine“ ja „Kuidas saan mina jäätmeid vähendada?“ 
Räpina Aianduskoolis õpetatakse, kuidas külvata seemneid ja 
taimi vegetatiivselt paljundada. Päästeamet on alati nõus enda te-
gevusvaldkonda tutvustama ja Räpina muuseumis toimuvad õpe-
tajatega koostöös õpitoad. Samuti on Räpina Ühisgümnaasiumi 
suureks abiliseks Räpina Paberivabrik. Tulevasele täiskasvanule 

liigume tasapisi uuenenud õpikäsituse poole

eeskujuks taaskasutusega. Õpilased on saanud käsitsi vanast 
paberist teha uut paberit ja Räpinas on võimalus näha, kuidas 
seda tehakse suures paberivabrikus. Oluline on taastootmine, 
olemasolevate ressursside uuesti ja jätkusuutlikult kasutamine. 

Lisaks toimetatakse erinevate õppeprojektidega, mis arenda-
vad õpilaste erinevaid elus toimetuleku olukordi. Eve Sibul: „5.a 
ja 5.b klass Võrtsjärvel oma esimesed purjetamiskogemused ja 
mõistsid, et  meeskonnatöö ei ole oluline ainult maal vaid ka vee 
peal. Järvel  viibitud aja jooksul saadi omal käel proovida purjede 
heiskamist, soodimehe ametit ja kipperi valvsa pilgu all ka purjeka 
juhtimist. Neile, kas parasjagu ei purjetanud, oli ette valmistatud 
maastikumäng, kus ülesanded sisaldasid nii peamurdmist kui 
ka jõukatsumist. Läbiti erinevate tegevusülesannetega kontroll-
punktid. Tehti selgeks mõned vajalikud sõlmed nii merel kui ka 
maal toimetulemiseks. Maastikumängu kõige elevust tekitavam 
osa oli paadiga üle jõe aerutamine, mis pani tõsiselt proovile 
koostööoskuse.“

Kogemusest õpitu kinnistub paremini ning püsib kauem 
meeles kui pelgalt õpikust loetu. Selliseid elulisi ja erinevaid 
eluvaldkondi siduvaid tunde hakkab tekkima aina enam ja enam, 
oleme teel uuenenud õpikäsituse poole. Meil on võimalus kujun-
dada ise oma kooli nägu. 

Jane Raud

Võilille mandala.                                                  Foto: Jane Raud

Ostan vene-aegseid fotoaparaate ja 
neile sobivaid objektiive, binokleid, 
albumeid, vanu fotosid ja muud foto- 
tehnikat. Samuti huvitavad vanad 
käekellad, stopperid, kompassid ja 
muu vanakraam. 
Tel 58725458



8 räpina rahvaleht

kultuurikalender juunis-juulis
N, 22. VI 12 9. klassi lõpuaktus 

Räpina Ühisgümnaasiumis
N, 22. VI 15 12. klassi lõpuaktus 

Räpina Ühisgümnaasiumis
N, 22. VI 18 Räpina Rattatuur 2017 

start Räpina keskväljakul
R, 23. VI 11 Võidupüha jumalateenistus 

Räpina Miikaeli kirikus
R, 23. VI 12 Võidupüha mälestushetk Ausamba pargis
R. 23. VI 20 Räpina valla jaanipidu. Laval on ansamblid MTJ  
  ja Peramaa Parunid. Tantsuprogrammid 
  Rappinvöö ja Räpina kantritantsijate esituses. 
  Sissepääs prii. Tuletõrjeühingu väljakul
E, 26. VI 18 Peipsimaa orelifestivali kontsert. 
  Esinevad: Collegium Musicum, dirigent Harri 
  Kerko (Soome), Elke Unt (orel, Eesti), Inka   
  Kinnunen (sopran, Soome). 
   Räpina Miikaeli kirikus
R, 30. VI 21 Prantsuse šansoonid Lämmijärve ääres. 
  Esinevad Marek Sadam ja Martin Trudnikov. 
  Pilet eelmüügis 10 eurot, kohapeal 12 eurot. 
  Piletid eelmüügis al 1. juunist Räpina Valla 
  Kultuurikeskuses ja Põlvamaa 
  Turismiinfokeskuses. Info tel 796 1361. 
   Räpina sadamas
L, 01. VII 12 Mälestuskivi paigaldamine Valdek Küti 
  koduaeda. Mälestuskivi paigaldatakse Valdek 
  Küti perekonna algatusel. Meeksi mnt 3a
L, 01. VII 13 Näituse „Elupõline metsamees Valdek Kütt“ 
  avamine. Edaspidi on näitus avatud Räpina 
  Raamatukogus. 
  RMK Kagu Regiooni kontoris, Ristipalo külas
K, 5. VII 12 Orelipooltund Räpina Miikaeli kirikus
L, 8. VII   Külastusmäng „Unustatud mõisad“. 
         10–18.40 Igal täistunnil ringkäik giidiga. Sissepääs 
  muuseumi piletiga: täiskasvanutele 2 eurot, 
  õpilastele ja pensionäridele 1 euro, perepilet 
  5 eurot. Räpina mõisa peahoones
L, 8. VII 13 Leevaku kodukandipäev. 150 aastat hariduselu 
  Leevakul Leevaku
L, 8. VII 15 Jazz unustatud mõisas: Tartu saksikoor 
   Räpina mõisa peahoone ees
P, 9. VII 15 Jazz unustatud mõisas: Tartu Ülikooli Viljandi 
  Kultuuriakadeemia saksofonikvartett 
   Räpina mõisa peahoone ees
L, 15. VII 10 Võõpsu kalameestepäev 2017 ja Peipsi 
  järvefestival Võõpsu pritsikuuri platsil
L, 15. VII 13.30 II Peipsi järvefestival Räpina sadamas. 
  Räpina regatt Räpina sadamas
L, 15. VII 19 Komöödiateatri etendus „Elagu eurotoetused!“. 
  Pilet 15 eurot, sooduspilet 13 eurot. 
  Piletid müügil Piletilevis ja Räpina Valla 
  Kultuurikeskuses. Info telefonil 796 1363.  
   Tuletõrjeühingu väljakul
L, 22. VII   Külastusmäng „Unustatud mõisad“. 
         10–18.40 Igal täistunnil ringkäik giidiga. Sissepääs 
  muuseumi piletiga: täiskasvanutele 2 eurot, 
  õpilastele ja pensionäridele 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 ringkäik giidiga. Sissepääs 
  muuseumi piletiga: täiskasvanutele 2 eurot, 
  õpilastele ja pensionäridele 1 euro, perepilet 
  5 eurot. Räpina mõisa peahoones
R, 28. VII  III Räpina Raudmehe triatlon 
   start Puuaiasõja mälestusmärgi pargis
P, 30. VII 19 Teater Ratastel etendus „On alles perekond“ 
   Võõpsu pritsikuuri platsil
31. VII – 06. VIII Pop-up merekool „Meresõber“. 
  Lisainfo www.meresober.ee 
   Räpina sadamas

juuni 2017

ÕnnitleMe vaneMaid!

Robin Oinberg 
19.05.2017

Kaks väikest päkka
kaks sinisilma
on Teie rõõmuks 
sündind siis ilma.

Meie hulgast on lahkunud
Mul oli aeg ja ma läksin siit
kuid meie vahele jäi salaniit.
Tundke ära tuul, milles tulen taas,
mille sosinais jään teid valvama.

Anna Kedrova
20.05.2017

Ülo Zirnask
24.05.2017

räpina laat, 
23.07.2017,  

kell 9-15 räpinas,  
tuletÕrje väljakul.  

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

vanavara. 

tule kogu perega! 

info telefonil 58051915.

näitused
Räpina loomemaja mudilaste, koolilaste ja täiskasvanute 
kunstiringide näitus on Räpina loomemajas avatud 22. maist 
kuni juunikuu lõpuni.

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

Näitus „Bernhard Kärbis rõõmustas noorte, töökate ja 
teotahteliste õpilaste üle“ on Räpina Raamatukogus avatud 
juunikuu lõpuni.

Näitus „Elupõline metsamees Valdek Kütt“ avatakse 1. juulil 
kell 13 RMK Kagu Regiooni kontoris Ristipalos, edaspidi on 
näitus avatud Räpina Raamatukogus.

Rein Munski ristpistetehnikas tehtud käsitööde näitus on 
Võõpsus, Veski tn 2 avatud 15. juulil kell 10–15. Info telefonil 
5565 6262. 

räpina Muusikakool 
võtab lapsehoolduspuhkuse 

 asendajana tööle 0,5 ametikohaga  

sekretär-asjaajaja. 
eelistatud on vastava hariduse  

olemasolu, elukoht räpina piirkonnas  
ning autokasutusvõimalus.

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

ostan vanu naiste ehteid:
merevaigust kaelakee (maksan kuni 800 EUR), 
sõled, prossid, sõrmused, käevõrud, vanad kuld 
ja hõbeehted. Huvitavad ka vanad raamatud, 
mööbliesemed, nõud, kujud, maalid, mängu-
asjad ja palju muud.
Alati aus asjaajamine ja parim hind!
Tel 56397329 Liina


