
räpina  vallavolikogu  ja  vallavalitsuse  häälekandja

november 2017                                                                 0,32 EUR

nr 164

austatud vallakodanik!
Minu nimi on Enel Liin. Vallavolikogu valis mind 31.oktoobril 

Räpina vallavanemaks.
Olen sündinud Räpinas ja lõpetanud Räpina Keskkooli. 

Hariduselt olen raamatupidaja. Minu lapsepõlv möödus Leevi 
lähistel, praegu elan Vilustes. Viimased enam kui kaksteist aastat 
olin Veriora vallavanem.

Paljud vallad tähistasid eelmisel ja sellel aastal oma juubeleid 
– 25 aastat vallaõiguste saamisest. Oma Veriora valla aastapäeva 
kõnes ja ka Räpina volikogule tehtud ettekandes ütlesin, et ka-
destan ja imetlen neid inimesi, kes said olla millegi nii tähtsa, kui 
oma valla loomise juures. Nüüd olen need kohustused ja eelkõige 
ka võimalused saanud nii mina kui ka kõik teised vallavalitsuse 
ja vallavolikogu liikmed. 

Meie tuleviku Räpina vald saab olema meie 21 volikoguliikme 
kätes, kes annavad põhijuhised vallavalitsusele Räpina valla 
arendamiseks. Ootan volikogult head koostööd ja kogu piirkonna 
arengule suunatud mõtteid.

Kui me täna saaksime alustada nii, nagu varasematel aas-
tatel peale valimisi, st minna edasi oma arengukava eesmärkide 
ja pooleliolevate töödega, oleks meil kõigil üsna selge, mis on 
homsed toimetused.

Me peame hakkama nägema tervikut. Meie ja minu eesmär-
giks ei ole utoopiline lubadus heast elust nelja aasta pärast, aga 
on lubadus selle poole püüelda. Mõista takistuste sisu ja püüda 
üheskoos need takistused kaotada.

Esimesed neli aastat kuluvad kindlasti peaasjalikult kolme piir-
konna sidumiseks ühtseks tervikuks lähtuvalt ühnemislepingust.

Esimese suure tööga oleme alustanud - kinnitada tuleb uue 
valla vallavalitsuse struktuur ning leida Räpina vallale parimad 
ametnikud ja töötajad.

Põhilubadused on kirjas koalitsioonilepingus. Tooksin välja 
olulisemad.

Oleme juba alustanud Räpina esmatasandi tervisekeskuse 
ehitamise eeltöödega, projekti juhib AS Räpina haigla. Rekonst-
rueerida üht olemasolevat ehitist on keerulisem ja kulukam kui 
rajada uut, kuid paraku ei ole siin teist lahendust.

Suur vajadus on avaliku laste mänguväljaku järele ning sellegi 
ettevõtmise osas oleme astunud juba esimesi samme. 

Soovime hakata maksma alustava ettevõtte toetust, et akti-
veerida piirkonna inimesi ettevõtlusega tegelema. 

Nii maapiirkonna kui linna teedevõrk on oma pideva remon-
divajadusega meile suureks väljakutseks. Raha teede remondiks 
on suhteliselt vähe ja olen seisukohal, et ülevaate saamiseks 
teede seisukorrast ja remondivajadustest on avalikus kasutuses 
olevad teed tarvis inventariseerida ja koostada teedehoiukava.

Kohalik vallaleht peaks tulevikus jõudma kõikidesse postkas-
tidesse tasuta. Millal me selleni jõuame, näitab aeg. Vallalehes 
luban aeg-ajalt kajastada vallavalitsuse tegevust. Igas lehenumb-
ris ma  seda kindlasti teha ei jõua, kuid kord kvartalis oleks selline 
tegevus ilmselt nii mõistlik kui ka vajalik.

Palju kordaminekuid meie vallale ja  head koostööd soovides,

Enel Liin, 
Räpina vallavanem

Räpina Vallavalitsus ootab 
kaasabi ja ettepanekuid, leid-
maks taas väärilised nominen-
did Räpina valla hõbedastele 
tänumärkidele. Reedel, 26. 
jaanuaril Räpina Aianduskoo-

li saalis toimuval Räpina valla tänuõhtul „Märka ja tunnusta 
2017“ tunnustame ja tõstame esile just 2017. aastal valla elu 
edendamisel erinevates valdkondades silma paistnud isikuid või 
kollektiive, samuti organisatsioone või ettevõtteid, kelle tegevus 
või selle tulemus on väärt tunnustamist.

Palume Teil esitada nominendid etteantud vormil, mille leiate 
Räpina valla kodulehelt või Räpina Vallavalitsuse kantseleist 
hiljemalt esmaspäevaks, 8. jaanuariks 2018.

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

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

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

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

Räpina Vallavalitsus

uma pido kutsub naisi 
nurmõst ja miihi mõtsast 

peole laulma!
V Uma Pido toimub 2. juunil 2018 Võru Kubijal ja sarnaselt 

eelmistele pidudele saavad ka seekord peole laulma tulla 
naised ja mehed, kes praegu ühegi koori töös ei osale, aga 
soovivad just Umal Pidol nais- või meeskoorilaule kaasa 
laulda.

Ootame viisipidajaid naisi nurmelt, mehi metsast, kõiki nii 
külast kui linnast! Koos õpitakse selgeks nais- ja meeskooride 
laulud ja naiste-meeste osad ühendkoorilauludes.

Noodi järgi laulmise oskus ei ole tähtis; abiks (kuid mitte eel-
duseks) on igasugune varasem koorilaulukogemus. Tulla võivad 
ka segakooride ja -ansamblite naised ja mehed!

Laulma tulekuks on mitu hääd põhjust: Uma Pido laulud on 
väga ilusad; kodukandi keeles laulda on mõnus ja koos mitme 
tuhande inimesega laulupeolaval olla on võimas!

Lauluproovid nurmõnaisilõ 2017:
PÕLVAS Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse kooriklassis tei-

sipäeval 5. detsembril kell 18.30 (alustatakse hääleprooviga 
uutele lauljatele).

Kontakt: Saidi Tammeorg, tel 5097391.
VÕRUS kultuurimaja Kannel väikeses saalis kolmapäeval 

6. detsembril kell 19.00  (alustatakse hääleprooviga uutele 
lauljatele).

Kontakt: Helga Ilves, tel 5283549.
RÄPINAS Räpina Valla Kultuurikeskuse harjutusruumis 

kolmapäeval 6. detsembril kell 18.00, alustatakse hääleprooviga 
uutele lauljatele.

Kontakt: Jaanus Prükk, tel 53887104

Lauluproovid nurmõnaisilõ 2018:
PÕLVAS Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse kooriklassis teisi-

päeviti kell 18.30:
9. jaanuaril, 6. veebruaril, 6. märtsil, 10. aprillil ja 8. mail.
Proovi tehakse koos naiskooriga Mai.
VÕRUS kultuurimaja Kannel väikeses saalis kolmapäeviti 

kell 19.00:
10. jaanuaril, 7. veebruaril, 7. märtsil, 11. aprillil ja maikuu 

prooviaeg selgub kevadel.
Proovi tehakse koos naiskooriga Kannel.
RÄPINAS Räpina Valla Kultuurikeskuse harjutusruumis 

kolmapäeviti kell 18.00:
17. jaanuaril, 7. veebruaril, 7. märtsil, 11. aprillil ja 9. mail.
Proovi tehakse koos naiskooriga Koidula.

Laululaagrid mõtsamiihile 2018:
Meeste Uma Pido laululaagrid toimuvad 2018. aasta talvel 

Varbuse Muusikamõisas.
Esimene laager toimub 13. jaanuaril 2018 kell 11.00.
Kontakt: Kalev Lindal, tel 5040526, www.varbuse.ee

Lisainfo:
Merike Tigas
Uma Pido projektijuht
Tel 56916280, merike.tigas@wi.ee
www.umapido.ee  

uMa pido kuts
 naisi nurMÕst ja Miihi 

MÕtsast pidolÕ laulMa!

v uma pido tulõ 2. juunil 2018  
võro kubijal.

Oodami lauluhelüga miihi ja naisi  
pidolaulõ opma! Kuun opitas selges  

naisi- ja miihikuurõ laulu’ ja naisi-miihi osa’ 
ütiskuurõ laulõn.

LAULUPROOVI’ NURMÕNAISILÕ RÄPINÄN
Räpinä Valla Kultuurikeskusõ har´otusruumin 
kolmapäivilde kell 18.00:

8. novembril ja 6. detsembril 2017 
(alostadas helüprooviga vahtsilõ lauljilõ). 

17. jaanuaril, 7. veebruaril, 7. märtsil,  
11. aprillil ja 9. mail 2018. 

Pruuvi tetäs üten naiskooriga Koidula.
Kontakt: Jaanus Prükk, tel 53887104

LAULULAAGRI’ MÕTSAMIIHILE 2018
Miihi Uma Pido laululaagri’ omma’ 2018. aastaga 
talvõl Varbusõ Muusikamõisan. 

Edimäne laagri om 13. jaanuaril 2018  
kell 11.00. 

Kontakt: Kalev Lindal,  
tel 5040526, www.varbuse.ee

Nurmõnaisi oodõtas viil Võrol ja Põlvan!

Teedüst saa mano: www.umapido.ee

Märka ja tunnusta 2017
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Valimised on selja taga. Ühinenud valla volikogu ja valitsus 
on tegemas oma esimesi otsuseid. On aeg tagasi vaadata minu 
vallavanema üsna lühikesel perioodil (märts 2016 - oktoober 
2017) algatatud ja ellu viidud arendusprojektidele. 

Arendusprojektide ja investeeringute maksumuse järgi hin-
nangu andmine valla juhtimisele ja vallavalitsuse tööle on mõistagi 
ühekülgne, kuid annab siiski ülevaate sellest, mis tehtud ja mis 
teoksil, millesse Räpina vald panustas ning kuhu lähitulevikus 
investeeritakse. 

Valdav osa omavalitsuste arendusprojekte viiakse ellu struk-
tuurivahendite ja riiklike toetusmeetmete abil. Kui Euroopa struk-
tuurivahendite eelmisel perioodil (2007-2013) toetati peamiselt 
investeeringuid, siis käesoleval perioodil (2014-2020) on paljud 
meetmed suunatud teenuste arenduse, koostöö, koolituste jm nn 
pehmetele tegevustele.

Räpina vallavalitsus ja asutused on viimase pooleteise aasta 
jooksul algatanud ja/või teostanud (osaliselt või täielikult) mitmeid 
arendusprojekte, mis on positiivselt mõjutanud  vallaelanike elu-
keskkonda (nt Räpina - Köstrimäe kergliiklustee, Räpina ausamba 
väljaku  renoveerimine) ning elavdanud valla ettevõtluskeskkonda 
(nt Eesti-Läti koostööprojekt COOP Local väikeettevõtjatele, 
Kiudoski ettevõtlusala avaliku tugitaristu renoveerimine).

Teostatud projektid 2016.–2017. a

Projekt Toetuse 
eraldaja

Maksumus 
(eurot)

Määratud 
toetus 
(eurot)

Soojamajanduse 
arengukava uuendamine 
(soojatrasside 
renoveerimistoetuse 
esitamiseks vajalik 
eeltegevus, vt Ruusa 
trassid allpool)

KIK 5 952 5 000

Loomemaja ja 
Sillapää lossi kiire 
internetiühenduse 
rajamine

PRIA 9 360 8 424

Omavalitsuste ühinemise 
koordineerimine 

EAS 11 580 9 843

Ausamba väljaku 
renoveerimine 
(istutusatööd teostatud 
aianduskooli poolt)
(rahastusotsus enne minu 
vallavanema perioodi)

Riigi
eelarve

167 922 22 500

Koolide digitaristu 
täiendamine

HITSA 13 880 12 070

Võõpsu sadama kai 
renoveerimine

PRIA 48 488 37897

Vene koolimaja 
lammutamine

- 11 832

Linte kortermaja 
lammutamine

KredEx 11 861 8 303

Linte mänguväljaku 
rajamine (osa töid 
teostatud vabatahtlike 
poolt)

Riigi
eelarve

8 463 8 000

Tuletõrje väljaku aia 
renoveerimine

PRIA 14 804 10 000

Räpina – Köstrimäe 
kergliiklustee rajamine
(Eeltaotluse poitiivne 
otsus tehtud 2015. a 
märtsis. Põhitaotlus esitati 
2016. a oktoobris)

EAS 482 000 391 703

KOKKU 186 142 501 670

Teostamisel olevad projektid

Projekt Toetaja Eeldatav 
maksumus 
(eurot)

Määratud 
toetus 
(eurot)

Noorsoo koostöögruppide 
tegevuste elluviimine. 
Koostöögrupi juhtpartner 
on Räpina vallavalitsus, 
gruppi kuuluvad lisaks 
ühinenud Räpina vallale 
Värska, Mikitamäe, 
Orava, Mooste ja Ahja 
huvitegevuse pakkujad. 
Kestvus 2 aastat,  
tegevused 2016-2018.

Eesti 
Noorsoo-
töö 
Keskus

143 575 143 575

Coop Local
Juhtpartneriks on 
Setomaa Valdade Liit, 
Räpina valla poolt 
on partneriks SA 
Inkubatsioonikeskus. 
Kestvus 2 aastat, 
tegevused 2017-2019.

Est-Lat Räpina osa
53 341

Räpina 
osa
45 339

Tugiisiku teenuse ja 
koduteenuse arendamine 
ja kättesaadavuse 
parandamine Räpina, 
Mikitamäe, Veriora, 
Värska, Meeksi vallas.
Kestvus 2 aastat, 
tegevused 2017-2019.

Innove 197 198 151 683

Minu aasta ja seitse kuud vallavanemana
Sillapää lossi 
renoveerimistööd 
(projekteerimine, saali ja 
kõrvalsaalide akende ja 
uste restaureerimine.
Valmimine 2017. aasta 
lõpuks.

Riigi
eelarve

39 000 39 000

Räpina sadama 
püügivahendite platsi 
rajamine.
Kalapaatide maa-
ala aiaga piiramine, 
valgustmine, platsi 
korrastamine, 
veeskamisvõimaluste 
täiendamine. Valmimine 
2018. aasta lõpuks.

PRIA 50 499 47 974

Võhandu tänava Võõpsu 
mnt ja Võru mnt vahelise 
lõigu rekonstrueerimine.
Maksumus ei kajasta vee- 
ja kanalisatsioonitrasside 
rek-i, on vee-ettevõtte 
kohustus.  Revekor 
taotleb toetust KIK-ist. 
Kavandatud valmimine 
2018. aasta lõpuks.

 - 380 000 0

Ruusa küla soojatrasside 
renoveerimine.
Taotleja on AS Revekor. 
Valmimise aeg 2018. 
aasta III  kvartal.

KIK 147 273 73 637

Räpina sadama 
teenindushoone rajamine
Projekti abil luuakse kala 
esmatöötluse, pesemis- 
ja tualetivõimalused 
rajatakse puurkaev ja 
reoveepuhastid.
Programmi 
dokumentatsioon 
on esitatud Euroopa 
Komisjonile. Teostatud 
on projekteerimine, 
ehitusaeg 2018-2019. a.

Est-Rus 
Common 
Peipsi

262 360 209 888

Räpina esmatasandi 
tervisekeskuse rajamine.
AS Räpina Haigla  
projekt, omaosalusest 
osa kaetakse 
vallaeelarvest. Teostatud 
on projekteerimine, 
ehitusaeg 2018. a suvi.

ERF 1 294 360 776 000

KOKKU 2 567 606 1 487 069

Meie valla asutused on saavutanud või saavutamas projekti-
vahendite kaasamise iseseisvust. Suur töö ideede elluviimiseks 
lisarahastuse leidmisel on tehtud valla hallatavate asutuste 
juhtide ja töötajate poolt ning on oldud edukad, nt gümnaasiumi 
Erasmus+ õpirände,  muusikakooli “Igale lapsele oma pill”, las-
teaia ilmavaatlusjaama jt projektid. Koostöös on avaliku ruumi 
arendusse tänuväärselt panustanud ja panustamas mitmed 
vallas tegutsevad mittetulundusühingud, näiteks MTÜ Räpina 
Spordiklubi kettagolfi rada Kaurimäel, MTÜ Leevakk Leevaku 
külaplatsi lava korrastamine, MTÜ Räpina ÜG Vilistlaskogu 
õuesõppe klassi rajamine jt projektid.  Oleme vallas tervikuna 
aktiivsemad kui kunagi varem.

Arendus- ja investeeringuprojektide kavandamine, toetuste 
taotlemine ja tegevuste elluviimine on pikemaajaline protsess. 
Investeeringud peavad olema planeeritud valla eelarvestrateegias 
ja tegevused kajastatud arengukavas.  Täna kavandatavate suu-
remahuliste projektide tulemust näeme parimal juhul aasta-kahe 
pärast. Projektidele, mille eeltaotlus on rahastajalt saanud posi-
tiivse otsuse, tuleb esitada täistaotlus. Sõltuvalt projektist tuleb 
teostada tasuvus ja teostusanalüüs, koostada detailne tegevuste 
ajakava ja eelarve, saada projekti osapooltelt kooskõlastused, 
projekteerida ehitised jms. See kõik võtab omajagu aega. Ent 
kui kõik nõutu korralikult koostada ja esitada, on toetus tagatud.

Juba lähitulevikus on avanemas mitmed olulised toetusmeet-
med nagu kohalike omavalitsuste elamufondi arendamise inves-
teeringutoetus,  regionaalsete investeeringutoetuste programm ja 
juhtumipõhine toetus kohaliku tee ehitamiseks. Meetme määruste 
eelnõudega tutvudes on koos vallaametnikega sündinud ideed 
avanevate võimaluste kasutamiseks. Näiteks gümnaasiumi 
püsikulude vähendamiseks on söökla asukoha muutmise idee 
elluviimiseks alustatud juba ka ettevalmistavaid  tegevusi. Loodan, 
et ka teised ideed arenevad edasi.

Pean oluliseks, et Räpina vald esitab 2018. aasta  KIK-i 
vooru uuesti taotluse tänavavalgustuse renoveerimise toetuse 
saamiseks. Esimeses,  2017. aasta voorus jäi see vahendite 
puudusel pingereas esimesena toetusest ilma. Esimese vooru 
taotlus vajab väikest täiendust peale mida on toetuse saamise 
tõenäosus väga kõrge. Projekt on vallale väga oluline, sest on 
üks väheseid, mille abil vähenevad püsikulud.

Kavandatud projektid, mille eeltaotlus on rahastusüksuse 
poolt heaks kiidetud

Projekt Toetaja Kavanda-
tud 
maksumus 
(eurot)

Eelotsus-
tatud 
toetus 
(eurot)

Väike- ja keskmise 
suurusega ettevõtete 
konkurentsivõime 
suurendamine käsitöö 
ja tootearenduse 
valdkonnas. Juhtpartner 
SA Inkubatsioonikeskus. 
Lisaks tegevustele 
teostatakse investeering 
ruumidesse ja 
vahenditesse. Maksumus 
täpsustub täistaotluse 
koostamisel. Kestvus 2 
aastat. Tegevused, sh 
ehitamine 2018 - 2020. 
aastal.

Est-Rus Kokku 
575 000
Räpina osa 
300 000  

Räpina 
osa
260 000

Muusikahariduse ja 
piiriülese koostöö 
arendamine Räpina ja 
Pihkva muusikakooli 
vahel. Juhtpartner Räpina 
Muusikakool. Kestvus 2 
aastat, tegevused 2018 – 
2020. a.

Est-Rus Kokku 
158 570, 
Räpina osa 
90 110

Räpina 
osa
81 099

Tervislike eluviiside 
edendamine. Räpina vald 
koolidega ja spordiklubi 
osalevad partneritena. 
Kestvus 2 aastat, 
tegevused 2018 - 2020. a.

Est-Rus Räpina osa
20 500

Räpina 
osa
14 850

KOKKU (Räpina osa) 410 610 355 949

Esitatud taotlused, rahastusüksuse otsus tehakse 2018. a 
alguses

Projekt Toetaja Kavanda-
tud 
maksumus 
(eurot)

Taotletud 
toetus 
(eurot)

Kiudoski ettevõtlusalal 
avaliku tugitaristu 
renoveerimine (teede ja 
tänavate renoveerimine). 
Kavandatud valmimine 
2019. aastal.

EAS, PKT 
meede

861 667 732 417

Räpina keskust ühendav 
Leevaku -Nulga 
kergliiklustee. Kavandatud 
valmimine 2019. aastal.

EAS, PKT 
meede

1 098 632 933 838

KOKKU 1 960 299 1 666 255

*PKT - EAS-i piirkondae konkurentsivõime tugevdamise meede. 
Projektid kavandatakse maakondlikult.  2017. aasta esimesel 
poolel toimus Põlvamaa kava uuendamine, mille käigus lisati 
Räpina valla uued projektid. Eeltaotlused esitati tähtaegselt ja 
toimub nende hindamine.

Mitterahastatud taotlus 2017. a voorust

Projekt Toetaja Kavanda-
tud 
maksumus 
(eurot)

Taotletud 
toetus 
(eurot)

Tänavavalgustuse 
taristu renoveerimine 
Räpina, Veriora ja Meeksi  
vallas (Olemasoleva 
tänavavalgustuslaternate 
üleminek LED laternatele 
ja automaatika 
kaasajastamine).

KIK 872 288 584 433

Valla juhtimisele hinnangut andes ei tohiks alahinnata seda 
tööd, mida sai tehtud valdade ühinemist ette valmistades. Eel-
misel aastal toimusid intensiivselt ühinemise läbirääkimised. 
Koostati ühinemislepingu projekt, mis pärast avalike koosolekute 
ja rahvaküsitluse läbiviimist kolme vallavolikogu poolt aasta lõpus 
heaks kiideti. Käesoleval aastal jätkus eelarvestrateegiate ja 
arengukavade ühendamine ning muud eeltegevused.

Tänan meie tublisid ametnikke pühendumuse ja innukusega 
antud panuse eest. Tänan aktiivseid kogukondade liikmeid, kes nii 
valla, kui oma MTÜ projektide juures on kaasa aidanud või neid 
eest vedada võtnud. Suur tänu ettevõtjatele, kes oma panuse ja 
nõu, murede ning rõõmude jagamisega on aidanud sihte seada.

Soovin Räpina vallavalitsuse ametnikele, asutuste juhtidele 
ja meeskondadele töörõõmu ning lennukust ideedele, et need 
kõik saaks edukateks taotlusteks ja edukalt ellu viidud.  Soovin 
uutle vallajuhtidele jõudu, et kõik juba positiivse rahastusotsuse 
saanud projektid saaks korrektselt teostatud ja toetused sihipä-
raselt kasutatud.

Kaido Palu,
Räpina vallavanem märts 2016 – oktoober 2017 
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räpina Muusikakool tähistas 30. juubelit
4. novembril tähistati Räpina kultuurikeskuses Räpina Muusika-

kooli 30. sünnipäeva. Pidulik kontsertaktus kestis kolm tundi, millesse 
mahtus palju suurepärast muusikat. Esitajad olid Räpina Muusikakooli 
parimad õpilased, õpetajad, vilistlased ja külalised Tartust.

Puhkpillimuusikat mängis Räpina valla Noorte Puhkpilliorkester 
ja vilistlaste orkester. Noored ja andekad, mitmeid konkursse võitnud 
puhkpillimängijad Aksel Vürst klarnetil ja Jakob Täht metsasarvel 
näitasid taas oma taset, mängides keerukaid viise, nagu W.A. Mozarti 
„Fantaasia“  (A. Vürst) ja M. Marais’ prantsuse rahvatantsu Le Basque 
(J. Täht). Reno Kokmann mängis kahel erineval löökpillil - marimbal 
ja ksülofonil. Viimasel mängitud Rimski-Korsakovi „Kimalase lend“ 
pakkus lisaks muusikaelamusele veel ka vaatemängulisust - saal tehti 
pimedaks ja ksülofoni kohal hakkasid justkui jaanimardikad lendama 
- Reno käes kiirelt liikuvad pulkade otsad helendasid  neoonroheliselt 
kui ööpimeduses lendlevad putukad.

Vahelduseks instrumentaalmuusikale esinesid Räpina muusi-
kakooli tütarlaste ansambel, kelle juhendaja on Margot Suur, särav 
Kadi Kaldmäe Stevie Wonderi lauluga „Don’t you worry ’bout a thing“ 
ja Kristina Bianca Rantala, kes võlus publikut oma imeilusa hääle ja 
oskusliku lauluga, esitades Gershwinide loo „Slap that bass“. Kõige 
noorem laulja oli 5-aastane Arhanna Sandra Arbma, kes laulis Leelo 
Tungla ja Priit Pajusaare loo „Soovide laul“  muusikalist „Kosmonaut 
Lotte“.

Kolmekümneaastase õpetajastaažiga Ave Astel tõi lavale noorte 
akordionistide ansambli, kes mängisid kaks lugu: Lars Berghageni 
„Mängukaru Fredriksson“ ja Alfons Holzschuh „Bonjour“. Instrumen-
talistidest tuleb kindlasti ära märkida veel õpetaja Oksana Iljašenko 
flöödiansambel ja õpetaja Alari Kalviku noorte viiuldajate ansambel. 
Kitarripala esitas imekaunis tütarlaps Elisabeth Rudanovski Tartu 
Helleri-nimelisest koolist, kes praegu annab kitarritunde ka Räpi-
nas. Eriliselt kaunis oli ka muusikakooli õpetaja Martina Võrk, kes 
oma punases kleidis ülipidulikult mõjus ja kaunistas õhtut imelise 
klaverimänguga. 

Kirsid tordil
Kirsiks tordile oli jäetud tütarlaste vokaalansambli esitus koos 

karismaatilise solisti Andri Mustaga, kes esitasid ansambel Põhja-
Tallinna menuloo „Meil on aega veel“. Esitus oli võimas ja pani jala 
tatsuma. Ei saa jätta mainimata ka , et esimest korda sain räpi osa 
kõigist sõnadest aru. Ning viimane kirss oli muidugi ansambel, mille 
moodustasid Räpina Muusikakooli direktor Marika Klimberg-Hyöty-
läinen, õpetajad Alari Kalvik ja Evar Paltsepp ning Reno Kokmann ja 
solistina õhtujuht Meelis Hainsoo esitades loo  „Stand by Me“ Ben. 
E. Kingi varasalvest.

Suurepärase kontsertaktuse lõpetasid sõnavõtud. Publikut üllatas 
muusikakooli direktori sõnavõtu järel kolme Põlvamaa Muusikakooli 
direktori ühislaul „Saja aasta kestel“, mille esitasid Marika Klimberg-
Hyötyläinen, Ester Liblik ja Tiina Kadarpik. Miks just see laul? Sest 
kolmepeale tuleb kokku sada - Põlva muusikakool tähistas hiljuti oma 
50. aastapäeva, Räpina kolmekümnendat ja peagi tähistab Värska 
Muusikakool 20. sünnipäeva, kus sama laulu esitavad samad esita-
jad kolmandat korda. Klaveril saatis prouasid esimest aastat Räpina 
muusikakoolis töötav löökpilliõpetaja Evar Paltsepp. 

Kõned Räpina Muusikakooli 30. aastapäeva aktuselt:
Teet Helm meenutas, et juhuse tahtel oli tal au olla muusikakooli 

n-ö alguse juures. „Enne algust oli Räpina-mail grupp seltsimehi – 
härraseid ja daame tol ajal polnud veel - kes käisid tihedalt koos ja 
keda kutsuti direktorite nõukoguks. Selleks, et Räpinasse muusi-
kakooli saada, oli vaja väga palju ära teha. Teeks siinkohal suure 

kummarduse Oskar Tuvikule, kes oli üks eestkõnelejaid, et selline 
asi saaks Räpinasse üldse sündida. Juhuse tahtel kuulusin ka mina 
sellesse gruppi, kes koos käisime ja teda toetasime. Meie ühine 
seltskond seisis hea selle eest, et muusikakool saaks omale ruumid. 
Muusikakooli esimene pesa oli väga armas, aga ühine otsus oli, et 
loss saab korda tehtud ja muusikakool sinna sisse seatud.“ 

Koos praegusel hetkel veel Räpina vallavanema ametit pidava 
Kaido Paluga anti üle tänukirjad. Kaido Palu ütles: „Mis teeb koolist 
kooli, eks ikka õpetajad, need kõikse paremad, kes toovad kooli 
kõikse paremad õpilased.“ Tänukirjal seisid muuhulgas ka tabavad 
kirjaread: „Armastus ei suuda edasi anda muusikat. Kuid muusika 
suudab edasi anda armastust.“ 

Urmas Klaas: „Räpina Muusikakool on Eesti ja ka laiemalt rah-
vusvahelist muusikaelu rikastanud  aastaid. Mul tuleb meelde aasta 
2007, kui muusikakooli direktor, kes tõesti oskab kõiki inimesi enda 
heaks tööle panna, ütles, et nüüd tuleb sõita Dedovitši. On tarvis 
arendada rahvusvahelisi suhteid sõpruslinnaga. Direktori julge dip-
lomaatiline otsus oli, et Eesti Vabariigi aastapäeva aktus tuleb pidada 
Dedovitšis. See sündmus jäi erilisena meelde. Oli kohutav ilm, lund 
tuiskas, teed praktiliselt ei näinud… Räpina Muusikakoolil on suur 
haare. Nägime ka täna, et Räpina Muusikakoolil on head suhted 
teiste koolidega - koostöös Tartu Eino Helleri nimelise Muusikakooliga, 
Tartu 1. Muusikakooliga ja teiste heade partneritega käib üksteist 
rikastav koostöö ja nii peabki olema. Soovin, et ajal, mil tehnilised 
vidinad ja muud seadmed, mis konkureerivad laste vaba aja veetmise 
sisustamisele, pretendeerivad laste vabale ajale, et õpetajatel jätkuks 
seda jõudu ja inspiratsiooni, et lapsi enda ümber koondada ning et 
muusikaharidus siin kestaks.“ 

Georg Pelisaar: „Räpina fenomen on see, et siin osatakse 
hinnata kõike, mis neil on ja tuntakse õlg-õla tunnet. Ma pole üldse 
kade, kuigi võiks olla, sest Põlvas mul niisugust tunnet pole. Põlva ja 
Räpina muusikakoolidel on omavahel hea side. Nüüd on maakond 
väiksemaks jäänud, peaksime veelgi kokku hoidma. Oleme jaganud 
omavahel õpetajaid ja õpilasi. Mitme peale usutavasti ei tule niisugust 
probleemi, et ei saaks üht puhkpilliorkestrit kokku. Meil on kindlasti 
üksteiselt palju õppida - aga kõige olulisem - koos saame teha väga 
head muusikat.“ 

Elamusi edastas 

Vaike Tammes
Aivo Parmsoni fotod

Kolmapäeval 8. novembril leidis ajaloos esmakordselt aset 
Põlvamaa Kaitseliidu noorkotkaste ja kodutütarde maakondlik 
mälumäng. Osales 16 noorte ja kaks noortejuhtide võistkonda.

Mälumängu küsimused koostas ja viis läbi Omar Kaljuvee, 
omalt poolt lisas Kaitseliidu teemalisi küsimusi mälumängu noor-
kotkaste instruktor Maive Tõemäe. Küsimused ei olnud lihtsate 
killast. Nendega jäid aeg-ajalt hätta ka täiskasvanute võistkonnad. 
Näiteks valmistas paljudele noortele raskust sporditeemaline 
küsimus: milline võistkonnaala on alates 1900. aasta olümpiamän-
gudest ainsana püsinud järjest ja katkematult võistluste kavas? 
Vihje: võistkonda võib kuuluda kuni 13 mängijat, kellest mängida 
saab korraga 7. Mängijad kannavad mängu ajal erinevaid müt-
se: ühel võistkonnal tumesinised, teisel valged. Väravavahil on 
punane peakate. Vastus: veepall. Või siis küsimus: millise rahva 
esimene täielik küüditamine toimus N. Liidus 1973. aastal, kui 
sõjaohule viidates viidi piiriäärne 175 tuhandeline kahtlane rahva-
kogum raudteevagunites Kesk-Aasiasse, peamiselt Kasahstani? 
Sellest ümberasumislainest on ilmselt pärit ka Kasahhis sündinud 
praegune Tallinna aselinnapea Mihhail Kõlvart, ehkki tema nimi 
sellele ei viita, pigem välimus. Praegu on antud rahval vähemalt 
kaks varianti, kus suveräänselt elada. Vastus: korealaste. Küsiti 
näiteks ka eraalgatusliku vähiravi toetusfondi nime ja baleriini 
nime kandva magustoidu nimetust.

Kas teie teadsite, millise Eesti Vabariigi riigimehe lapselap-
selaps oli luuletaja Ott Arder? Või millise küla juures maabus 17. 
jaanuaril 1919 kapten Johan Pitka juhtimisel läbiviidud dessant, 
mis võimaldas vabastada Narva? Vastus: Utria. Või kes on enne 
II Maailmasõda valminud Eesti filmi „Noored Kotkad“ režissöör? 
Vastus: Theodor Luts. 

Räpina noorkotkaste võistkond (Algmar Erik, Märten Kala, 
Andres Palusalu ja Oliver Kruusamägi) teadis teistest noortest 
kõige rohkem. Nemad kogusid 29 punkti ja võitsid mälumängus 
esikoha. Kohe nende kannul tulid Värska/Orava noorkotkaste 
võistkond, kes jäid alla vaid ühe punktiga. 27 punktiga jäid kol-
mandaks Ahja noorkotkad. Võistlus oli tasavägine. Vastse-Kuuste 
kodutütred (Estriin Arcos Haabma ja Karoliina Valge) kogusid 26 
punkti, sama palju, kui neljandaks jäänud poisid. Kodutütarde 
võistkondade parim tulemus oligi 26 punktiga Vastse-Kuuste 
võistkond. Teisel kohal tüdrukutest Kõlleste, kes olid võistkonnas 
vaid kahekesi. Kolmandad Räpina I võistkond. 

Parimad lähevad Põlvamaad esindama Eesti Vabariik 100 
auks korraldatava üleriigilise Noorte Kotkaste ja Kodutütrade 
mälumängus.

Vaike Tammes
Fotod: Vaike Tammes

noorte kotkaste ja kodutütarde 
maakondlik mälumäng  
toimus esimest korda

Võidukas Räpina noorkotkaste võistkond.

Räpina tublid noorkotkad ja kaks kodutütarde võistkonda 
osalesid maakondlikus mälumängus.

räpina vallavolikogu 
25. oktoobri volikogu istung
Räpina valla valimiskomisjoni 25.10.2017 otsusega nr 11-6/13 

tunnistati Teet Helm valituks Räpina Vallavolikogu esimeheks. Räpina 
Vallavolikogu 25.10.2017 otsusega nr 44 tunnistati Tiit Kala valituks 
Räpina Vallavolikogu aseesimeheks.

Uus volikogu koosseis (seisuga 10.11.2017), kokku 21 liiget:
Eesti Reformierakond (7): Teet Helm, Peeter Sibul, Toomas 

Heering, Vilja Kvetkovski, Ene Tigas, Ülo Tuuling, Vello Kasearu
Valimisliit Ühtne Vald (5): Kristi Lillemäe, Ulla Preeden, Leo 

Kütt, Karmen Kukk, Vitali Rõžov
Sotsiaaldemokraatlik Erakond (3): Kaido Palu, Andri Võso-

kovski, Maarika Loodus
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (3): Tiit Kala, Vladimir 

Kondratjev, Meelis Konsap
Eesti Keskerakond (3): Margus Narusing, Mati Tiigimäe, Mait 

Meensalu

Volikogu asendusliikmed
1.  Räpina valla valimiskomisjoni 24.10.2017 otsusega nr 11-6/12 

lõpetati volikogu liikme Mirjam Ojasaare volitused ennetäh-
taegselt ning volikogu liikmeks määrati Valimisliit Ühtne Vald 
asendusliige Vitali Rõžov.

2.  Volikogu otsuse 31.10.2017 nr 55 alusel võttis Räpina valla 
valimiskomisjon 03.11.2017 vastu otsuse nr 11-6/14, millega 
peatati Enel Liini volitused Räpina Vallavolikogu liikmena, 
seoses valimisega Räpina vallavanemaks ning volikogu liikmeks 
määrati Valimisliit Ühtne Vald asendusliige Kristi Lillemäe.

3.  Volikogu otsuse 07.11.2017 nr 60 alusel võttis Räpina valla 
valimiskomisjon 09.11.2017 vastu otsuse nr 11-6/15, millega 
peatati Aleksandr Suvorovi volitused Räpina Vallavolikogu liik-
mena seoses kinnitamisega valitsuse liikmeks ja nimetamisega 
abivallavanemaks ning volikogu liikmeks määrati nimekirja Eesti 
Keskerakond asendusliige Mati Tiigimäe.

31. oktoobri volikogu otsused nr 45–55, sh määrus nr 10.
Otsusega nr 45 moodustati lisaks revisjonikomisjonile järgnevad 

volikogu alatised komisjonid:
1.1. eelarve- ja arengukomisjon – tegevusvaldkonnad: eelarve, 

arengukavad, planeeringud ja maakasutus;
1.2. majandus- ja keskkonnakomisjon – tegevusvaldkonnad: taristu-

haldus, kaugkütte ja ühisveevärgi korrashoid, jäätmemajandus, 
heakord ja avalik kord;

1.3. haridus- ja kultuurikomisjon – tegevusvaldkonnad: haridus, 
kultuur, sport ja noorsootöö;

1.4. sotsiaal- ja tervishoiukomisjon – tegevusvaldkonnad: sotsi-
aalhoolekanne, sotsiaal- ja üldised toetused, lastekaitse ja 
tervishoid.
Otsusega nr 46 moodustati viieliikmeline revisjonikomisjon.
Otsusega nr 47 tunnistati Maarika Loodus valituks Räpina 

Vallavolikogu revisjonikomisjoni esimeheks ja Peeter Sibul valituks 
revisjonikomisjoni aseesimeheks.

Otsusega nr 48 tunnistati Toomas Heering valituks eelarve- ja 
arengukomisjoni esimeheks ja Vilja Kvetkovski valituks eelarve- ja 
arengukomisjoni aseesimeheks.

Otsusega nr 49 tunnistati Ene Tigas valituks sotsiaal- ja ter-
vishoiukomisjoni esimeheks ja Karmen Kukk valituks sotsiaal- ja 
tervishoiukomisjoni aseesimeheks.

Otsusega nr 50 tunnistati Ulla Preeden valituks haridus- ja 
kultuurikomisjoni esimeheks ja Peeter Sibul valituks haridus- ja 
kultuurikomisjoni aseesimeheks.

Otsusega nr 51 tunnistati Leo Kütt valituks majandus- ja kesk-
konnakomisjoni esimeheks ja Margus Narusing valituks majandus- ja 
keskkonnakomisjoni aseesimeheks (Leo Kütt esitas 01.11.2017 
avalduse tagasiastumiseks komisjoni esimehe ülesannetest. Otsus 
nr 51 tunnistati kehtetuks 07.11.2017 otsusega nr 56).

Otsusega nr 52 otsustati maksta seoses volituste lõppemisega 
Veriora Vallavolikogu esimehele Rein Raadlale hüvitist 5817,48 eurot 
ja 48 senti. 

Otsusega nr 53 otsustati maksta seoses volituste lõppemisega 
Meeksi Vallavolikogu esimehele Margus Narusingile hüvitist 4 620 
eurot. 

Otsusega nr 54 määrati Räpina vallavanema töötasuks 2600 
eurot kuus.

Otsusega nr 55 tunnistati Enel Liin valituks Räpina vallavane-
maks.

Määrusega nr 10 kehtestati „Vallavolikogu tööst osavõtu eest 
tasu ja hüvituste maksmise kord”.

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

Novembrikuu volikogu istungite otsuste kokkuvõte ilmub det-
sembrikuu Räpina Rahvalehes.

Piret Sermandi,
volikogu asjaajaja-arhivaar
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Räpina ÜG on suurte muutuste lainel. Seda tingib kooli ees-
märk parimal viisil ajaga kaasas käies pakkuda head haridust ning 
arendada kõiki koolis õppivaid ning töötavaid inimesi.

Koolivaheajal, 23. ja 27. oktoobril 2017, töötas Räpina 
ÜG koolimeeskond üksmeelselt kooli arendamiseks vajalike 
eesmärkide seadmisel. Tähtsaks peeti rahvusvahelist ja piirkond-
likku koostööd, heade tehniliste vahendite rakendamist, põneva 
ja loovust arendava õpikeskkonna loomist, õnnelike õpilaste ja 
õpetajate kujunemist. Kooli juhtkonna ja õpetajatega koos lõid 
arengukava väljatöötamisel kaasa hoolekogu ja õpilasesinduse 
liikmed. Kõik osalejad valisid endale sobivad vastutusalad, et 
seatud eesmärgid aastaks 2019 ellu viia. 

Koolitusi juhtisid koolitaja ja kaasava juhtimise praktik Piret 
Jeedas ning arendusnõustaja Meel Valk.  Koolitust rahastas SA 
Innove.

8.–20.oktoobril osalesin õpetajatele mõeldud Erasmus+ õpi-
rändeprojektis „2 Week ICT Course: How to use Tablets, Educatio-
nal Apps and Social Media in your Classroom“ Itaalias Firenzes. 

Pühapäeval 8. oktoobril alustasin lendu Firenzesse vahepea-
tusega Saksamaal Frankfurdis. Itaalias võttis mind vastu soe ilm 
ja veel soojema temperamendiga itaallasest taksojuht, kes osavalt 
kitsastel tänavatel kokkulepitud hosteli juurde viis. 

Öömajas ootas mind lahke majaperenaine, kes palavate 
kallistustega kohe uksel vastu võttis ning kiiresti kogu maja läbi 
jooksutas. Ja nii ma olingi üksinda Itaaliasse kohale jõudnud! Esi-
mese õhtupooliku veetsin asju lahti pakkides, puhates, linnakaarti 
uurides ja vaid aknast Firenze tänavaid vaadeldes.

Esmaspäeval 9.oktoobril algaski minu kauaoodatud ja elevust 
tekitanud koolitus. Korraliku eestlasena olin kohal juba 15 minutit 
enne algust, seega täitsa esimene. Kooli administraator juhatas 
mind õigesse klassi, kuhu hakkas tasapisi ka teisi inimesi saa-
buma. Lõpuks, mõneminutilise hilinemisega saabus ka esimene 
mees, emotsionaalne õpetaja Bülent Türgist. 

Kursus algas osalejate tutvustusega ja mälutreeninguga, kus 
tuli kõigi osalejate nimesid korrata ja nende nime algustähega 
omadussõnu nimetada. Esimesel nädalal osales kursusel kolm 
õpetajat Suurbritanniast, kaks Hispaaniast, üks Horvaatiast, üks 
õpetaja Ungarist ja mina. Esimesel päeval pidi iga osaleja tegema 
ettekande oma koolist ja riigist. Kaasosalejad küsisid aktiivselt 
üksteiselt erinevaid küsimusi ja juttu jätkus pikemaks.

Iga õppepäev oli jagatud kolmeks 1,5-tunniseks õppetunniks, 
kus käsitleti erinevaid arvutiprogramme ja äppe. Pärast program-
mi tutvustust tuli kohe valmistada ka töö õpitud programmiga.

Kahel päeval oli pärast kursust linnaekskurssioon Firenzes. 
Koos kursusekaaslastega käisime maitsvat Itaalia toitu nautimas 
ja juttu ajamas ning linna peal jalutamas.

Nädalavahetusel oli kursusel osalejatele korraldatud ekskur-
sioon kaunis Toscana piirkonnas. Külastasin väga kena San Gi-
mignano väikelinna, Monteriggioni kindlust, Casafrassi veinimõisa 
ja UNESCO maailmapärandi nimekirja kantud ülikoolilinna Sienat.

Teisel nädalal oli sotsiaalmeedia kursus, kus endisest kur-
susest jäime alles vaid meie koos ungarlannast Doraga, teised 
osalejad lendasid tagasi koju. Natuke kurb oli lahkuda juba nii 
omaks saanud vahvatest sõpradest.

Teise nädala kursusel olid uued kursusekaaslased – kaks 
õpetajat Saksamaalt, kaks Soomest, üks Poolast ja oh üllatust – 
üks õpetaja Eestist. Kursuse õpetaja oli noor ja sõbralik itaallanna 
Ilaria. Ka teine nädal algas enese, oma kooli ja riigi tutvustami-
sega. Sel nädalal õppisime, kuidas kasutada sotsiaalmeediat 
õppetöö osana.

Kursus oli väga huvitav kuid üsna intensiivne. Kahe nädala 
jooksul tuli teadmisi omandada, suhelda ja töid teha ning neid 
inglise keeles esitleda.

Õpetajad hiilgasid metoodiliste teadmiste, praktiliste koge-
muste ning uudsete meetoditega. 

Ilm oli Itaalias viibimise ajal lausa imeline, päeval tõusis 
õhusoojus kuni 25 kraadini. Vabal ajal jalutasin Firenze kitsastel 

räpina Üg arengukava valmib meeskonnatöös

Õpiränne itaalias

Santa Maria del Fiore katedraal Firenzes.San Gimignanos.

Koolitusel ettekannet tegemas. Kultuuripärl Firenze.

tänavatel, nautisin sügispäikest Arno jõe ääres, külastastasin 
erinevaid vaatamisväärsusi, katetraale ja muuseume. Uffizzi 
galeriis imetlesin Da Vinci, Raffaeli, Rubensi, Rembranti maail-
makuulsaid kunstiteoseid, Galleria dell´Accademias sai imetleda 
Michelangelo Taaveti kuju. Bobuli aias oli imekena haljastus ja 
tohutu liigirohkus.

Erasmus+ programm andis suurepärase võimaluse uute os-
kuste omandamiseks, silmaringi laiendamiseks, uute ja huvitavate 
inimestega kohutmiseks ning kogemuste jagamiseks.

Kätlin Neimann
Fotod erakogust

27. üleriigilised raamatukogupäevad “Kohtume raamatuko-
gus” toimusid 20.-30. oktoobrini.

Lugude jutustamine ja ettelugemine tekitab huvi lugemise 
vastu, millest võib kujuneda meeldiv sõltuvus.

Käisime lasteaia rühmades tutvustamas ja ette lugemas eesti 
lastekirjanike raamatuid.

See ettevõtmine oli pühendatud Eesti Vabariigi 100. sünni-
päevaks.

Põlva Keskraamatukogu maakondlikust 4. klasside ettelu-
gemisvõistlusest võtsid osa Sandra Kahu ja Georg Neimann. 
Mõlemad ettelugejad jagasid 3. kohta. Õpilasi juhendas raama-
tukoguhoidja Maire Jõks.

Ettelugemise päeval said lugusid kuulata kõik algklasside 
õpilased. Lugejateks olid Sandra ja Georg.

Tõdesime veelkord, kui tore on ette lugeda, lugemist kuulata 
ning kui oluline on ettelugemine lastele.

Koolivaheajal olid raamatukokku oodatud meie parimad 
lugejad. Kas oleme ikka kõige targemad? Teame ohtudest ja 
oskame käituda? Küsimusi on palju. Kirjandushommikule kutsu-

kodu
Oh kodomõts,oh kodomõts kui illos olõt sa,
kui päiksekiired mänglemas on puudelatvadel,
siis tuleb meelde karjaskäik ja hommikune kaste,
ning vaikselt õhku haihtumas on tihe uduloor.
Seal metsaäärses majas ju mõõdus lapsepõlv,
kus saime kuulda linde ja näha loomi ka.
Kõik oli uus ja ehe,mis meeli erutas,
ma mitmeid kordi nüüdki neid taga igatsen.
Mul oli õeke,Heli,kes mängukaaslane,
sai mängitud ju mänge,mis lapsel armas on,
meil oli oma rada,kus tihti joostud sai,
ja peidunurki palju me üles leidsime.
Meil mänguasju polnud,need ise tegime,
kuid kurbust meie hinges seal olla eal ei saand.

Kalju-Johannes Kullerkupp,
2015

raamatukogupäevad räpinas
sime külaliseks noorsoopolitseiniku, kes rääkis meelemürkidest, 
interneti ja nutitelefoni ohtudest ning hädaabitelefoni kasutamisest 
ja koolikiusamisest.

Traditsiooniliselt pidasime meeles parimaid lugejaid tänukirja 
ja meenega. Mängisime mitmesuguseid mänge ning maiustasime.

Raamatukogus oli noorsooromaanide raamatunäitus “Kõik on 
kõige targemad”. Need raamatud kirjeldavad tänapäeva noorte 
probleeme.

Oktoobris tähistasime raamatunäitustega veel Helvi Jürisso-
ni, Kerttu Soansi, Kalju Saaberi, Olivia Saare ja Lehte Hainsalu  
sünnipäevi ning Uno Leiese, Asta Kassi, Kalju Kanguri sünni-
aastapäevi.

Ees ootavad uued ettevõtmised ja üritused.

Maire Jõks ja Evi Tiigimäe
Räpina raamatukogu
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kodus värske leivalõhn...
Oktoober algas lasteaias õpetajate päeva tähistamisega. 

Sellel päeval olid rühmades tööl uued õpetajad – tublid, hakkajad 
vanemad, kes võimaldasid õpetajatel veeta üks mõnus hommik. 
Õpetajaid oli tulnud juhendama Marika Anton, kes jagas näpu-
näiteid, kuidas kaunistada ja kujundada endale rõõmsameelsed 
ja vallatud jalanõud. Jäime tulemusega väga rahule. Suured 
tänusõnad lähevad ka kõigi õpetajate poolt vanematele, kes olid 
rühmas ja viisid läbi vahvaid ning põnevaid tegevusi. 

Selle õppeaasta üks prioriteet on õues õppimine. Selleks, et 
pakkuda lastele huvitavaid õppetegevusi, käisime oma kollektii-
viga kogemusi ammutamas Valga Walko lasteaias, kus samuti 
tegeldakse aktiivselt õuesõppega.

Üle Eestiline leivanädal oli ka meie majas siginat-saginat 
täis.  Lasteaia fuajees, kuhu on EV 100 raames kujundatud lapse 
oma kodu, küpsetas ema – lapsevanem Kristi Lillemäe, kõikide 
lastega leiba. Iga leib küpses just oma rühma näoline ja oli väga 
maitsev ning tervislik.  

Muumide rühma lapsed võtsid ette reisi Zerna ökotallu, kus 
prooviti värsket koduleiba taluvõiga. Lepatriinude rühma lapsed 
tahtsid teada, millist leiba kodus süüakse. Selleks tõid kõik lap-
sed kaasa oma kodus oleva leiva. Tulemusena selgus, et kõige 
rohkem söövad Lepatriinud Rehe leiba, samas valmistati ka oma 
toodud leivast üks vägev võileib. Kui Lepatriinud tõid leiva kaasa 
kodust, siis Krõllid käisid poes ja uurisid leivariiulil olevaid tooteid. 
Laste arvates on valik väga-väga rikkalik. Ühiselt otsustati kaasa 
osta Peetri leib, kuna see oli laste aravates kõige huvitavama 
nimega. Sipsikute rühma lapsed küpsetasid lisaks leivale ka 
maitsva õunakoogi. 

Koolilapsed pidasid vaheaega, aga meile tähendas see 
võimalust suures kooli võimlas üheskoos sportida ja lustida. 
Lepatriinu oli koos meistersportlastega kohal. Lapsed arendasid 
kiirust, osavust, täpsust ja näitasid üles suurepärast koostööos-
kust. Võitjad olid kõik. 

Tugevad ja sportlikud lapsed võivad saada tulevikus kindlasti 
headeks politseinikeks, päästjateks – need ametid on paljude 

Koos lastega küpsetati Kristi Lillemäe juhendamisel leiba.
Foto erakogust

laste unistuseks. Otsustasime täpsemalt välja selgitada, kas 
ainult spordist piisab, et saada politseinikuks või päästetöötajaks. 
Selleks külastasid Õnneseente rühma lapsed politseijaoskonda, 
kus tutvuti politseinikuametiga. Lepatriinude ja Krõllide lapsed 
käisid külas päästeameti töötajatel ja tutvusid nende tööga. Ühine 
veendumus oli, et lisaks spordi tegemisele on vaja õppida, olla 
abivalmis ja hooliv. 

Oli kiire ja teguderohke oktoober, mis andis meile palju posi-
tiivseid ja rõõmurohkeid emotsioone.

Jana Freirich,
Krõllide rühma õpetaja

Õpilased olid d.o.Wirkhausi nim 
konkursil väga tublid –  

2 auhinnakohta ja grand prix!
19.-21. oktoobril k.a toimus Tartu valla Muusikakoolis tradit-

sionaalne puhk-ja löökpilliõpilaste konkurss. Meie koolist osales 
sel aastal 3 õpilast, kelle tulemused konkursil olid suurepärased:

Jakob Täht (metsasarv) 13-14-aastased III koht (õpetaja 
Kaido Otsing, kontsertmeister Martina Võrk)

Aksel Vürst (klarnet) 13 – 14-aastased II koht (õpetaja Tõnu 
Kalm, kontsertmeister Ieva Konstanda)

Minna Emilia Vürst (flööt) kuni 10-aastased Grand Prix 
(õpetaja Oksana Iljašenko, kontsertmeister Martina Võrk)

Sellel kolmepäevasel konkursil anti välja kaks Grand Prix`i. 
Teise auväärse auhinna pälvis Richard Jõgi (klarnet) Ülenurme 
Muusikakoolist. Minnale kingiti korraldajate poolt tähtsa võidu 
puhul väärtuslik Trevori hõbehuulikuga flööt.

Palju õnne õpilastele, õpetajatele ning kontsertmeistritele! 
Jätkuvat edu edaspidiseks!

Marika Klimberg-Hyötyläinen
Räpina Muusikakooli direktor

Oksana, Martina ja Minna.                                   Foto erakogust

Perioodil september-november 2017 said huvilised osaleda  
SA Räpina  Inkubatsioonikeskuses ellu kutsutud traditsioonilise 
keraamika koolitussarjas, mille I etapis läbiti neli õppepäeva. 
Koolitusel osalejad tutvusid Eesti keraamika ajalooga ja kohalike 
savidega, mis otse maast kaevati, puhastati ja sõtkuti valmistades 
neist lihtsal viisil esemeid. Valminud esemed põletati lahtises tules 
primitiivsel viisil – tulemuseks toredate tulejälgedega savipotid 
ja helmed. Tutvust tehti ka lint-tehnikaga, kui ühe vanima suurte 
nõude vormimise viisiga, mille järgi valminud anumad kaeti na-
turaalsete muldadega värvitud savi-angoobidega - sellise suure 
vormi valmimine oli elamuslik protsess. Tagasiside koolitusele on 
osalenutelt olnud ülimalt positiivne.

Traditsioonilise keraamika koolituse eesmärk on teadvustada 
Peipsiveere piirkonna kogukonnale keraamikatraditsiooni juuri. 
Koolitussarja I ja II etapp planeeritakse läbi viia september 2017 
- mai 2018. Koolitussari koosneb kokku üheksast õppepäevast. 
Vahelduvad sissejuhatavad loengud teemasse ja praktilised tööd, 
koolitus lõppeb õppekäiguga. 

Koolituse I etapi läbiviimist toetas Kultuuriministeeriumi hal-
dusalas tegutsev Rahvakultuuri Keskus „Peipsiveere kultuuri-
programm 2017–2020“ raames.

Helen Zupsmann

savipotikultuurist
Kursuse juhendaja Helemall Maask: 
Väljas oli vastik külm ja märg sügis aga Värskas talumuuseu-

mi ahju taga soe ja mõnus!  
Rääkisime Lõuna-Eesti maavaradest, Peipsi järvekaubandu-

sest. Uskumatu, kui tihe kaubavahetus käis Võõpsust Peipsile ja 
sealt Pihkvasse, Petserisse, Narva ja sealt veel omakorda edasi 
ja muidugi ka tagasi. Meie savipotikultuur on suuresti pärit Vene 
aladelt. Sealt neid esmalt sisse toodi. Vajaduste suurenedes 
hakkasid kohalikud mehed neid sissetoomise asemel kohapeal 
tegema.

Uurisime muuseumi savipotte. Muuseumitöötaja jutustas 
meile, kust mingi pott neile on tulnud ja kes selle on teinud. Igal 
potil oma lugu. Lood ka potisetudest – kaltsukaupmeestest. 
Nendega liikusid mööda maad kaasa ka uudised, tikkimismustrid 
ning uuemad moed.

Näiteks ka tuntud muusiku Jalmar Vabarna vanaisa oli omal 
ajal tuntud potisetu.

Potisetud vahetasid kaltsude vastu savipotte aga ka näiteks 
tõrva ja muid saadusi. Kaltsud viidi Räpina paberivabrikusse, kus 
sellest tehti tselluloosi ja siis paberit. Kaltsukaubandus rauges, 
kui rahvas hakkas kandma peenemaid  kunstkiust rõivaid – need 
enam paberitootmiseks ei sobinud.

Otse maast kaevatud savi vormimine oli osalejatele huvitav 
kogemus. Olen ju keraamikaga tegeledes palju kuulnud küsimust 
– miks Saksa savi, kas meil Eestis savi siis enam pole? On muidu-
gi – aga selle käsitsi töötlemine keraamikategemiseks sobivasse 
puhtusesse ja konsistentsi on nii suur töö, et keraamilise toote 
omahind tõuseks taevasse. Seda suurt tööd said osalejad omal 
nahal kogeda.

valmisid pisikesed kausikesed
Proovisime seda savi siis ka primitiivsel moel kõvaks põletada. 

Plaanis oli põletada potid maa sisse kaevatud augus, et aga suvi 
ja sügis olid olnud erakordselt helded vihma poolest, pidime oma 
põletuse tegema maa peal. See oli aeganõudev ja suitsutossune 
tegevus, aga nii põnev, et nakatas osalejad pikaks ajaks, et teha 
uusi põletusproove ja plaane.

Enamus tulle pandud asjadest jäi ka terveks, põles kõvaks 
(„ahjus“ oli hinnanguliselt 600–700 kraadi kuuma) ja sai kena 
suitsuse jume.

 

ajaloolised tarbenõude vormimise viisid
 Vanimad hoiunõud, mis leitud meie aladelt, on valmistatud 

lint-tehnikas.
Alustasime kavandamisest ja vormi hindamisest. Kui pikk, kui 

lai, kui mahukas… ja mida tuleb konkreetse vormi juures arves-
tada. Joonistasime paberile ja kandsime peale mõõtjooned, et 
oleks pärast savist vormi ehitades, mille järgi kontrollida. Seejärel 
hakkasime saviribadest neid vorme looma. Kõige põnevam oli 
teise korra ajal, kui hakkasime juba aimu saama, kui võimsate 
vormidega on tegemist. Lõpuks tegid osavamad oma nõudele 
veel peale angoobiga maalingud.

Aasta alguses teeme valminud anumatest loomemajas ka 
väikese näituse!

räpina loomemajas tutvuti keraamikatraditsioonide juurtega

Proovisime ka maapõletust.

keraamikahuvilised
Kursusel osalenud Eve Runno-Paurson: 
Olen algaja keraamika huviline. Väga meeldis, et meil oli 

kursusel eriline võimalus proovida kohaliku saviga maapõletust 
paberahjus. Ehkki minu ese (topsilaadne anum) läks põleta-
misprotsessis katki, jääb alles  teadmine, kuidas seda tehti ja 
mälestus tegemise õhinast! Päev ise oli super, sest oli sadanud 
ju kogu sügise algusest, kuid sellel septembrikuu päeval oli 
Leevil suvine ilm! 

Unustamatu mulje jättis kursuse juhendaja Helemall Maask, 
kes on üks lõpmata helge inimene, ei suru oma plaane ja 
mõtteid teistele pähe ning laseb olla loov, samas ikkagi kõike 
juhendades. Ma pean seda inimese puhul suureks väärtuseks. 
Kursuse lisandväärtuseks just minu enda jaoks oli see, et sain 
tuttavaks uue seltskonna inimestega, kes osutusid niivõrd vahe-
tuks ja südametelt soojadeks. Meeldis ka Räpina Loomemaja 
iseenesest. 

Airi Gailit: Alati on huvitav ja nauditav näha ning kogeda kogu 
protsessi ilu, ehk kuidas maast kaevatud savist oma kätega voo-
litud tarbeese saab lõõmavas leegis kasutatavaks savinõuks. Kui 
palju hoolt ja armastust nõuab ühe savist eseme valmistamine, 
on tänapäeva kiires elutempos tormavatel inimestel sageli raske 
mõista, mistõttu on eriti neil, kes pole ise oma tegemiste kaudu 
seda kogenud raske käsitöö väärtust tajuda ja hinnata. Vapustav 
ja võrratu seltskond inspireeriva ja innustava juhendaja käe all 
võib ja suudab luua imet! Suurvormi voolimine oli äraütlemata 
fantastiline kogemus nautida keskendunult oma eseme voolimist.

Valmisid mahukad nõud.                               Fotod erakogust

Keraamikahuviliste seltskond oli väga soe ja lõbus.
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Seoses muuseumis tähistatud miilitsapäevaga meenub mul-
legi üks seik aastaid tagasi. Töötasin siis veel sovhoostehnikumis 
brigadirina. Kuna aiandusosakonna aiad ja põllud asusid Toostes 
ja Rahumaäel, siis eraldati mulle uus mopeed Riga. Öeldi, et 
juhilube mopeediga sõitmiseks polegi vaja. 

Enne kui sadulasse istuda, tuli sellega ju sõitma õppida, aga 
minu kui tehnikavõhiku jaoks oli see omaette ooper. Lõpuks sain 
asjale pihta ja sõit võis alata. 

Kord tulin mopeediga just Tooste põllult, kui Räpinas Univer-
saali poe juures pidas mind triibulise sauaga kinni miilits Anton 
Ilves. Esimene mõte oli, et kas mopeed õnnestub ilusti just tema 
kohal kinni pidada. Õnnestus. Ilves küsis mu juhilube ja mopeedi 

voldemar konsapi juubel
Õhtupäike metsa taha va-

jub, pesa poole lendab üksik 
lind.

Seal, kus vette nõtkund 
hõbepajud, ootan nüüd, mu 
laulurästas sind...

Voldemar Konsap kirjutab 
oma mälestusteraamatus:

„... 15. novembril [1957] 
sain 55-aastaseks. Koolis ülla-
tati mind sünnipäeva hommikul 
õnnesoovide ja kingitustega. 
Õhtul õnnitleti mind Räpina 
Keskkooli õpetajate nimel raa-
dios, kus lauldi ka minu laulu 
„Oodates”. Samal ajal ilmus 
minust „Rahva Hääles” pikem 

kirjutis ühes fotoga. 8. detsembril oli Räpina kultuurimajas minu 
juubeli puhul kontsert, kus esinesid meeskoor, segakoor, naiskoor 
ja orkester kultuurimajast, keskkoolist ansambel ja solistid. Peale 
tervitustelegrammide sain sünnipäevaks veel pika kirja endiselt 
Räpina Keskkooli direktorilt Paul Mitilt...”

Voldemar Konsap /15.11.1902 – 9.03.1976/, Parma külast 
pärit õpetaja, koorijuht ja koduloolane. Kirjutanud lastenäidendeid 
ja koorilaule. Puhkab Ristipalo kalmistul.

Räpina Koduloo- ja Aiandusmuuseum

Maailm muutub kiiresti ja meie koos nendega. Muuseum on 
oma tegemistes ajaga ikka pisut nihkes. Seekord pöörasime pilgu 
ENSV aegadesse ning kutsusime kokku unustusse vajunud ame-
timehed – miilitsad, kelle põhiülesandeks oli kaitsta nõukogude 
inimesi kuritegelike rühmituste eest, tagada sotsialistliku omandi 
ja kodanike isikliku vara puutumatus.

Miilits asutati 10. novembril 1917 ametliku nimega Tööliste ja 
Talupoegade Miilits. Räpina valla Töörahva Nõukogu koosolekul, 
protokoll nr 1, Räpina vallamajas detsembrikuu 21. päeval 1918 
määrati miilitsa korraldus ja miilitsad: Kustav Karnaskind, Mihkel 
Kroomov, Eduard Pärkson, Daaniel Haavakats, Oskar Ritson, 
Paul Höörberg, Kustav Zerning, Daniel Küitson, Frits Tilkson, Paul 
Kristoving, Juulius Punek, Ruudolf Kuns, Jaan Keerov, Samuel 
Tolmusk, Paul Kulberg ja Eduard Peedosk.

Miilitsapäeva idee tuli kõigi poolt armastatud ja austatud 
endiselt ajalooõpetajalt, healt muuseumisõbralt Olly Kodusaarelt, 
kelle abikaasa Kalju Kodusaar oli legendaarne autoinspektor, hea-
tahtlik ja abivalmis. Olly Kodusaarelt saime näituse jaoks fotosid, 
ajaleheartikleid, liiklusinspektori töövahendi – saua, vormimütsi, 
miilitsa kalifeepüsid jm.  Räpina rajooni miilitsaosakonnas töö-
tasid 1960. aastal Linda Kaldma, major Gerassimov, Vjatšeslav 
Kolpakov, Arnold Adamson, Osvald Eriste, Jossif Ploom, Kalju 
Kodusaar, Erich Kunst, Erich Tabo, Endel Sepp ja teised. Miilitsa-
osakond asus praeguse Pargi ja Jõe tänava nurgal Kaldi majas. 
Liiklusinspektor Kodusaar täitis teenistusülesandeid külgkorviga 
mootorrattaga ringi sõites, hiljem sai ta kasutada ametiautot, mida 
hellitavalt kutsuti Hõbehalliks. Kodusaar koondas enda ümber 
ühiskondlike autoinspektorite arvuka pere. Need olid inimesed, 
kes täitsid eeskujulikult oma tööülesandeid ja tööst vabal ajal and-
sid kogu oma jõu selleks, et tagada ohutu liiklus kõigile liiklejatele. 
Kohusetruu tööga on silma paistnud inspektorid Taivo Puieste, 
Heino Kostabi, Teodor Tobreluts ja Kalev Antsi.

Miilitsa vanemseersant Nikolai Gurov tähistas 1970. aastal 
oma 40. sünnipäeva. Kakskümmend aastat on ta miilitsaorganeis 
püüdlikult ja distsiplineeritult töötanud. Nikolai Gurovit autasus-
tati miilitsapäeval esimese järgu medaliga „Laitmatu teenistuse 
eest”. Tööraamatus on Gurovil ainult üks sissekanne, sest tal oli 
üks töökoht – miilits. Gurov on juba auväärses eas ja elab tütre 
Svetlana Gutjuma juures Hütimäel. Miilitsapäeva koosviibimisele 
olid nad tulemas, aga tervis vedas alt.

Aukülalisteks olid miilitsad Vello Oper abikaasa Helgiga, 
Arnold Adamson ja Leo Oksar. 

Vello Oper töötas miilitsas kaheksa aastat, partei suunami-
sega, valikut polnud. Algul oli ta ühiskondlik autoinspektor, tema 
koolivend Kalju Raud aga piirkonnavolinik. Kutsutigi välja, Oper 
ütles, et on metsavenna poeg ja ei kõlba sellesse ametisse. 
Vastati, et lapsed ei vastuta oma vanemate tegude eest. Pärast 
tuli Operil tervisega probleeme ja saigi vabaks. Halbu mälestusi 
tal miilitsatööst ei ole, võtab kõike huumoriga.

1951. aasta aprillist alates oli Erich Kunst nende hulgas, 
kellele rahvas usaldas ühiskondliku korra kaitsmise. Piirkonnavo-
linik, siis Räpina rajooni kriminaaljälituse vanemoperatiivvolinik. 
Et mees raske ülesandega hästi toime tuli, kinnitab talle antud 
rinnamärk „Eeskujulik miilitsatöötaja”. Kui Räpina rajoon likvidee-
riti, oli Kunst algul Räpina miilitsapunktis vanemoperatiivvolinik, 
1962. aastal läks ta aga Värskasse piirkonnavolinikuks. Tänasel 
päeval Värska päästekomando pealik Raivo Kunst meenutas 
vestlusringis isa eeskuju. Raivo Kunst on Setomaa vallavolikogu 
liige, mees, kellel on oma arvamus ja julgus seda ka välja öelda.

Rajooni siseasjade osakonna Räpina piirkonna inspektor 
nooremleitnant Anton Ilves sai mundri ja auastme 1969. aasta 
suvel. Siseasjade osakonda tuli ta tööle komsomoli rajoonikomitee 
soovitusega.

Tööpiirkond, mille Anton Ilves vastu võttis, oli üks raskemaid 
rajoonis. Tegemist tuli teha huligaanidega, sageli pandi toime 
vargusi, hädasid oli teisigi. Tiina Ilves mäletab lõbusaid lugusid 
abikaasa tööst. Miilitsakoolist tulnud noor ja agar piirkonnains-
pektor Anton Ilves asus karmi käega korda looma asus. Üsna 

pea vedas ta järjekordselt joomingult koju tuterdava naisterahva 
kartsakambrisse järele mõtlema, ise läks linna peale muid asju 
ajama. Kui noor miilits kontori poole tagasi sõitis, nägi ta juba kau-
gelt miilitsapunkti ees linnarahvast lõbusate nägudega seismas. 
Ronis Ilves tsikli sadulast maha, kui kuulis keldrist kisa: „Anton, 
kallis, lase mind välja! Anton, ma armastan sind!”

1984. aasta Koit kirjutas eeskujulikust miilitsatöötajast: „Ku-
nagi töötas mööblitehnoloog Kalju Raud Veriora metsapunktis, 
lõi kaasa isetegevuses ja mittekoosseisulise miilitsana õiguskorra 
kaitsel. See viimane hakkas meeldima, nii et kui tehti ettepanek 
miilitsasse tööle tulla, võttis ta selle rõõmuga vastu 1984. aasta 
suvel möödus 20 aastat päevast, mil Kalju Rauast Veriora piirkon-
nainspektor sai. Hea koostöö on tal teiste piirkonnainspektoritega, 
kolleegidega Võrust ja Petserist. Kunagi ei keela oma abi lähedal 
elav kriminaaljälituse vaneminspektor Aivar Zimm.”

Ühiskondlikus korras tegid kõige suuremat tööd nõukogude 
seaduslikkuse kaitsmisel miilitsa mittekoosseisulised töötajad. 
Oma kohusetundlikkusega paistsid eriti silma Tõnu Terepson ja 
Voldemar Kusnets Räpinast, Harri Randma „Külvajast” jt. Tõnu 
Terepson sai 1967. aastal ühiskondliku korra kaitse eest ministri 
aukirja.

Miilitsapäeva vestlusringist võttis osa ka endine kõrge po-
litseiametnik Juri Petrov. Ta on õppinud Tallinna Miilitsakoolis 
ja Leningradi kõrgemas miilitsakoolis. 1984. aastal asus ta 
reamehena tööle miilitsasse. 1991. aastast töötab Eesti politseis 
– kriminaal-vaneminspektor, Räpina politseikomissar ja Põlva 
politseijaoskonna ülemkomissar, käesoleval ajal Päästeametis. 
Petrov on pika karjääri jooksul kõigega kokku puutunud, avaliku 
korra rikkumistest relvastatud röövi ja pantvangidraamani. Ühis-
kondlikult aktiivne Mihkel Muuli on elutöö teinud siseasjade osa-
konna teenistuses. Ta osales vestlusringis ja jagas oma mälestusi. 

Valdek Koor oli miilitsatööl alates 1986. aastast. Oma põllu-
majanduslikule keskharidusele nõutas ta ametile vastavat haridust 
Tallinna Miilitsa Erikeskkoolis. Tema piirkonnaks oli Alaküla ja 
Mooste külanõukogu territoorium. Pindala järgi üsna suur maa-
ala ning rahvastki palju ja mitmesugust. Siin juba ilma abilisteta 
toime ei tule! Piirkonnavolinik Valdek Koori toetasid tublid  rah-
vamalevlased metsamajandist, sovhoostehnikumist ja näidis-
sovhoosist. Alati võis pöörduda Räpina alevi rahvamaleva staabi 
komandöri Enn Reinvee poole. Endine piirkonnavolinik Räpina 
miilitsapäevast osa võtta ei saanud, sest Põlva Politseiprefektuur 
kutsus samal ajal kokku oma veteranid. Küll aga olid kohal korda 
hoidmas punaste käepaeltega rahvamalevlased Enn Reinvee ja 
Elmar Ladev. See tekitas elevust ja lisas koosviibimisele vürtsi. 
Pärast annetasid nad käepaelad muuseumile.

Räpina Keskkooli autoõpetuse õpetaja Ago Ainelo koostööl 
autoinspektsiooni ülema Kalju Kodusaarega oli suurepärane 
tulemus noorte liiklusinspektorite koolitamisel. Käidi vabariiklikel, 
samuti Leedu ja Läti kokkutulekutel. 1969. aastal võtsid NLI kok-
kutulekust Letipeal osa koolipoisid Raivo Ristimäe, Urmas Kallas, 
Toomas Asser, Olev Toom, Madis Maks jt, õpetaja Ago Ainelo.

Toonane noor liiklusinspektor Raivo Ristimäe meenutas, et 
korraldati viktoriine, tehti jalgratastel vigursõitu ja poisid pidid 
ka väikese etenduse andma. Toomas Asser mängis väga hästi 
mootorratturit, kes külma pärast jope seljaga ettepoole pani 
ning hiljem teel välja sõitnuna teadvuse kaotas. Kui abi kohale 
jõudis, siis hakati pead õigeks väänama ja muid elustamiskat-
seid tegema. Nalja sai palju! Aitüma  Ago Ainelole, kes aktiivselt 
noortega tegeles ja neid innustas! Koosviibimisel osalesid endi-
sed noored liiklusinspektorid ja hilisemad juhendajad Koit Kõlli 
ja Madis Punson.

Mõtteliselt musitseeris 1960ndate alguse liikluse ja tuletõrje 
agitbrigaad, pillimehed Anton Varend, Vaino Toome, Ülo Horn ja 
Teodor Tobreluts, tuletõrjeülem Valter Preeden ning liiklusinspek-
tor Kalju Kodusaar. Räpina Koduloo- ja Aiandusmuuseum jagas 
tänukirju laitmatu teenistuse eest miilitsaorganites.

Kersti Murumets,
muuseumi juhataja 

Miilitsapäeva lugu
dokumente. Hakkasin suure häälega naerma ja laiutasin käsi, 
sest neid pabereid mul polnud ja ütlesin talle, et see mopeed ei 
vaja juhilube ja tehniline pass on vist garaaži juures. Ilves lubas 
mulle, kui järgmine kord vahele jään, trahvi teha. 

Seda järgmist korda aga ei tulnudki, sest käigukasti hammas-
ratas läks läbi. Õemees tõi küll uue varuosa Karjala-Soomest, 
kuid siis tulid terviseprobleemid vahele. Pärast ei teadnud ma 
enam, mis sellest riistapuust sai. Rohkem pole ma oma elus 
ühtki mootorsõidukit juhtinud ega ka miilitsaga kokkupuutunud, 
kuid see lugu ei unune kunagi. 

Maie Vaino

Muuseum korraldas meeleoluka miilitsapäeva

Juri Petrov oli üks miilitsapäeva ürituse idee algatajatest.
Miilitsapäeva koosviibimisele lisasid vürtsi endiste miilit-
sate ja Räpina elanike meenutused.      Fotod: Aivo Parmson

ev 100 igas kÜlas – 
Ühiskingitus meile ja meie riigile, 
milles saavad kaasa lüüa kõik, 

ka teie kogukond!
100 on väga suur ja uhke number. 
Ilus on mõelda, et meie riigil on seljataga sajandipikkune 

minevik ning ees ootamas, loodetavasti, sajanditepikkune tulevik. 
Ilus on koos seda suurt sünnipäeva tähistada. Ikka nii, et 

sellest uhkest peost ka midagi jäävat alles jääks – meie endi, 
meie kogukonna ning ka kõigi küllatulijate rõõmuks.

Ilus on koos meie oma riigi 100. sünnipäeva pidada – koos 
kogukonnaga, naabritega, oma rahvaga.

EV100 ühiskingituste reas on üks – „EV100 igas külas“ – 
mis ootabki liituma just neid toredaid kogukondi, olgu maalt või 
linnast, külast või alevist, kes on otsustanud tähistada meie riigi 
juubelit eriti väärikal moel: luues ühiselt midagi jäävat, millest 
saab rõõmu nii „omakülarahvas“ kui küllatulijad.

Milline võiks olla ühe kogukonna kingitus oma riigi  
sajandal sünnipäeval? 

Eks ikka selle kogukonna nägu ja tegu, täpselt nii suur või 
väike nagu sel kogukonnal jaksu ja tahtmist on. Peaasi, et on 
üheskoos, südame ja mõttega tehtud. Miski, mille tegemisest 
ammu unistatud, mõeldud, millest puudustki tuntud. Nüüd – 
Eesti 100. sünnipäeval – ongi aeg sellised mõtted ja unistused 
üles leida, teoks teha, ellu kutsuda. Olgu selleks siis lipuväljaku, 
mänguplatsi, kogukonna aia vm rajamine; kogukonna kroonika või 
näitemängu kirjutamine; kogukonnale olulisele paigale/hoonele/
vms uue elu andmine; oluliste inimeste, sündmuste, paikade 
mälestuse jäädvustamine ja ikka nii edasi – tähtis on, et EV100 
ajal loodu/ellu kutsutu/rajatu jääks ja oleks kõigile rõõmuks ka 
tulevikus, kui sünnipäev seljataga. 

Enam kui 100 kogukonda Eestis on juba praegu, veel juubeli-
aasta künnisel, ühiskingitusega „EV100 igas külas“ liitunud. Pidu 
peetakse/kinke tehakse muidugi ka Põlvamaal: Oraval, Leevakul, 
Karilatsis, Himmastes ja Nahal on sündmused juba toimunud ning 
sealseid kingitusi on kaunistamas „EV100 igas külas“ nimeline 
tunnustahvel, mille saab iga selle ühiskingi raames kinki tegev 
ja pidu pidav kogukond.

Kõik ühiskingitusega liitunud kogukonnad saavad  kantud ka 
„EV100 igas külas“ kaardile ja kalendrisse https://www.ev100.ee/
et/ev100-igas-kylas

Oma pidude/kingituste pilte saavad kogukonnad näidata ja 
teiste omi vaadata portaalis https://www.ev100.err.ee/

Selleks, et ühiskingituses „EV100 igas külas“ kaasa lüüa, 
tuleb vaid
 kogukonnana ühiselt leida see ainuomane ja püsima jääv 

„miski“, mis kogukonda rõõmustab, mida Teil vaja läheb, 
mille üle uhkust tunne(ksi)te, mille tegemiseks Te oskusi ja 
ressurssi leiate.

 valida juubeliperioodist (tänasest kuni 02.02. 2020) välja 
see üks ja ainus päev, mil Teie kogukond EV100 tähistab ja 
oma kogukonna „kingituse“ nö üle annab – seda avab või 
esitleb. Sobivaima päeva leiate kindlasti siis, kui „vaatate 
ringi“ just oma kogukonna/kodukoha ajaloos ja pärimuses.

 registreerida oma kingitus ja sündmus: „EV100 igas külas“ 
oma maakonna koordinaatori juures.

Põlvamaal on selleks Marge Trumsi,  marge.trumsi@ra-
pina.ee, temalt saate kõige paremini infot ja tema kaudu jõuab 
Teie kogukonna kink ja sünnipäevapidu kenasti nii kaardile, 
kalendrisse kui ka tunnustahvli saajate nimekirja.

Merle Jantson
EV100 igas külas projekti koordinaator 
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räpina pensionäride seltsi 
koosviibimine

Pühapäeval, 12. novembril toimunud üritus oli teistlaadi kui 
tavaliselt, sest  tegu oli aruande-valimiskoosolekuga. Algus oli 
aga, nagu ikka, külalisesinejate päralt. Seekord rõõmustasid meie 
silmi ja kõrvu Räpina Muusikakooli õpilased, õde-venda Minna 
Emilia ja Aksel Vürst. Kõigepealt esitas Minna Emilia flöödil kolm 
pala, siis Aksel klarnetil kolm pala. Seejärel kõlasid järjest kuus 
lugu nauditava puhkpillidueti esituses. Minna Emilia õpib lisaks 
flöödile veel viiulit ja laulu, Aksel löökpille.

Suur tänu, armsad andekad lapsed!
Algas koosviibimise nn ametlik osa: kõigepealt seltsi esinaise 

Malle Pošlini aruanne viimase viie aasta, oma „valitsemisaja“,  
tegemistest. Ja neid oli palju! Lisaks igakuistele koosviibimistele 
paljude toredate esinejatega ka hulga ekskursioone ja teatrikü-
lastusi.

Siis esitas oma aruande meie kauaaegne raamatu- ja kas-
sapidaja Eha Rohtmaa, sendipealt täpselt! Tema on juhatuses 
olnud üle kümne aasta.

Vanas juhatuses oli seitse liiget, uude valiti vana soovitusel 
viis, neist kaks jäi eelmisest juhatusest: Maria Tirp – registripidaja 
ja üritusteks-sõitudeks rahakoguja ning Hele Lillemäe – kulturnik 
ja reisikorraldaja. Maria on juhatuses olnud üle kümne aasta, Hele 
üle kolme aasta. Lisaks neile kahele on nüüd juhatuses veel Tiina 
Luup, Ilmar Luup ja Tiina Ilves. 

Vanast juhatusest lahkusid Mallele ja Ehale lisaks veel Heino 
Loodus (olnud üle kümne aasta), Tea Loodus ja Reene Lääne. 
Suur tänu kõigile eelmise juhatuse liikmetele!

Uus juhatus koguneb asju arutama jaanuarikuus.

Tiina Ilves 

Vana juhatus, vasakult: Reene Lääne, Hele Lillemäe, Eha 
Rohtmaa, Maria Tirp, Tea Loodus, Malle Pošlin. Puudub 
Heino Loodus.                                                 Foto: Tiina Ilves

Tšernobõl (Tšornobõl) on paik, mis on jälje jätnud ka eestlaste 
mällu. Selle tuumaelektrijaama katastroofi likvideerimisel osale-
sid ka eestlastest ajateenijad ja n-ö kordusõppustele saadetud. 
Minu vanaema naabripoiss oli üks sellistest ajateenijatest. Teda 
kahjuks enam elavate kirjas pole. Hukkunute arvu kohta on 
mitmeid eri andmeid: 2005. aastal üllitas rahvusvaheline aato-
mienergiaagentuur IAEA raporti, mis luges 1986. aasta Tšernobõli 
tuumakatastroofi ohvriteks vaid 56 kustutustööde ajal hukkunut 
ja ligi 4000 kilpnäärmevähki surnut. Tegemist oli kaheksa ÜRO-le 
alluva ametkonna ning Venemaa, Valgevene ja Ukraina valitsuse 
ühise järeldusega, mis tugineski vaid nende kolme riigi ametlikule 
statistikale. 

2010. aastal ilmutas New Yorgi teaduste akadeemia aga 
toksikoloogiadoktor Janet Shermani toimetatud ja kolme kesk-
konnaeksperdi kirjutatud raporti „Tšernobõl: katastroofi tagajärjed 
rahvale ja keskkonnale”. Kasutades 5000 teaduslikku uuringut, 
väidavad doktorikraadiga teadlased, endine Boriss Jeltsini kesk-
konnanõunik Aleksei Jablokov ning Vassili ja Aleksei Nesterenko 
Valgevenest, et aastail 1986-2004 on Tšernobõli katastroofi 
tagajärjel surnud kogu maailmas kokku ligi miljon inimest. 

Minu tutvusringkonnast käisid seitse inimest oktoobris Uk-
rainas, eesmärgiga oma silmaga näha Tšernobõli ja selle tuu-
maelektrijaama töötajatele loodud nõukogude eliitlinna Pripjati 
(Prõpjat). Leo sõnul pole võimalik edasi anda tunnet, mis seal 
valdas. Seetõttu kutsus sõpruskond mind muljeteõhtule, et näi-
data fotosid ja rääkida kogetust.

Pilt räägib rohkem kui tuhat sõna
Fotodelt avaneb kummaline kooslus katastroofi surmavast 

jäljest ja elust, mis läheb edasi. Sedapuhku küll ilma inimesteta. 
Loodus on enda võimusesse haaranud kunagised uhked kultuu-
rimajad ja elamud, mille elanikud kõike maha jättes pagesid. Nii 
võis näha lagunenud kodumaju ja uhkeid korterelamuid, millest 
mõnedesse polnud inimesed jõudnud end veel sissegi seada. 
Fotodel oli näha üle ukse küünitanud kaamerasilma vahendusel 
kunagiste elanike jalatseid, lauanõusid, õpikuid ja mänguasju. 
Nende hoonete ümber ja osaliselt ka sees laius roheline muru, 
sammal ja puud. Kairit ütles, et oktoober oli hea aeg Tšernobõli 
ja Pripjati külastamiseks – puudelt olid lehed juba langenud ja 
nii oli midagi ka näha. Suvisel ajal oleks kõik olnud rohelusse 
mattunud ning kummituslinn oleks jäänud varjatuks. 30-aastane 
looduspark sisuliselt – puutumatu loodus.

Väga palju koeri oli näha, sügisel rohkem, kevadel vähem, 
sest hundikarjad liiguvad ringi ja murravad neid talvel. Koerad on 
kiibistatud ja GPS-iga, et jälgida nende liikumist. 

Tšornobõl oma väikese Zalissja külaga, kus kunagi elas um-
bes 2500 elanikku, oli sissejuhatus nukraks tegevatele vaatepilti-
dele. Seal tutvuti giidi saatel mälestusmärkidega ja käidi vaatamas 
betoonkilbiga kaetud reaktori sarkofaagi, kus töötavad teadlased 
ja hooldusmeeskond. 1,6 miljardit läks maksma sarkofaag. Seda 
lubati pildistada ainult ühest kohast. Katastroofitsoonis on töötajad 
kohal kaks nädalat, 10 km katastroofi tsoonis ainult käiakse tööl, 
30 km tsoonis olid ka majutuskohad. Kokku töötas 4000 inimest, 
2500 korraga. 15 päeva tööl, 15 kodus - selliste intervallidega 
peab olema eemal tervise huvides. 

Hiigelsuured kalad
Reaktori kõrval oli jõgi, milles elavad kalad avaldasid seltskon-

nale tõsist muljet – 2–3-meetrised sägad, forellid ja karpkalad nä-
gid välja nagu monstrumid. Kuna kalad on saastatud, ei tohi neid 
püüda ja seetõttu kasvavadki suureks, tegemist pole mutantidega. 

Külastajaid kontrolliti ja keelatud oli käia seal, kus tuli tahtmi-
ne. Kõndida tohtis vaid asfaldil ja kohtades, mis olid kontrollitud. 
Maapinnalt ei tohtinud midagi võtta. Maapind on siiani saastatud. 
Naastes näitasid radioaktiivsust testivad masinad, kui olid midagi 
puutunud või astunud reostunud maapinnale, kiiritustaset. Ühel 
Euroopa turistil, kes oli hiljuti ostnud kuuesajaeurosed saapad, 
tuli need sinnasamasse maha jätta ja edasi liikuda sokkides. Võid 
ju end pesta, aga seda kiiritust ei ole võimalik maha uhtuda. Seal 
ei tohtinud ka süüa-juua ega suitsetada. 

Katastroofijärgselt mõned tegelased rüüstasid mahajäetud 
maju ja autosid, müües saaki Kiievi turul. Need kurikaelad õnnes-
tus kergesti tabada, sest kogu kraam, mida müügiks pakuti, oli 
radioaktiivsusest reostatud ja nad ise kandsid samuti saastunud 
rõivaid, jalanõusid. 

Katastroof toimus, kui 30-tonnine reaktorikaas kerkis üles  
termoplahvatuse tagajärjel, raske kaane tagasi kukkumisel toi-
mus tuumareaktsioon, radioaktiivne tolm pääses välja. Huvitav 
on see, et need, kes olid seal väga lähedal, neist paljud elavad 
veel praegugi, need, kes olid kaugemal, nende hulgas on palju 

rohkem haigeid ja surnuid. Giid ütles, et paljud jõid end surnuks, 
sest psühholoogiline probleem oli kõige suurem - iga väiksemat 
häda või haigust seostati kiiritushaigusega. 

Ligi sada hüljatud küla
Ühel fotol on näha alleed postide otsas seisvate nimesilti-

dega. Need on need 96 evakueeritud küla, mis katastroofi tõttu 
tuli maha jätta.  Räägiti, et evakueeriti 100 000 elanikku, muud 
allikad ütlevad, et ligi  300 000.

Pripjati linnas elas 50 000 elanikku, linn asub kahe kilomeetri 
kaugusel reaktorist.  Pildid, mis sellest linnast avanesid, olidki 
kõige kurvemad. Jalgpallistaadion oli metsa kasvanud, nukker 
pall konutas seal siiani. Kaks mängu jõutigi sel staadionil pidada. 
Kohalikud kaotasid nii matšid kui linna. Lõbustuspark pidi avatama 
1. mail, neli päeva enne avamist toimus katastroof - mänguautod 
ja vaateratas pole kunagi töötanud. Kõik on rüüstatud, autodelt 
mootorid varastatud. 

Esimene supermarket Ukrainas - Pripjati linnas. See oli 
väga uuenduslik, linnas oli sotsialism, miinimumpalk oli väga 
kõrge - 300 rubla. Linnas elas kogu tuumaelektrijaama teenindav 
personal oma peredega, nende hulgas kõrgelt haritud insenerid. 
Keskmine linnaelanike vanus oli 25,7. Palju oli linnas lapsi. Seal 
sündis 1000 last aastas. Keskväljakul olevat õhtuti olnud justkui 
lapsevankrite paraad. Seal elas Nõukogude Venemaa eliit. 

Tšernobõli pidi tulema maailma suurim tuumaelektrijaam, 
kokku kaheksa tuumareaktorit. Sellest pidi saama maailma 
suurim tuumakvartal. 

Kaunilt särav kirik ühel fotol tundub olevat justkui teisest 
paigast, mitte katastroofipiirkonnast. Kirik on seetõttu nii värske 
välimusega, et renoveeriti vahetult enne õnnetust. Maeti maha 
kõik bussid ja autod, trammid. Paljud puust majad kaevati maa 
sisse, sest puu oli käsnana kiirituse endasse imenud. 

Pripjati linna oli 2-3 kilomeetri kaugusel tuumareaktorist. Kui 
katsetuse ajal hakkas suitsu tulema, käisid lapsed seda huviga 
vaatamas. Istusid ja kõlgutasid jalgu kaks päeva järjest, jälgides 
huviga, mis suits see selline on ja kui palju seda tuleb. Reedel 
toimus katastroof ja pühapäeval evakueeriti. Kogu linn evakueeriti 
kolme tunni jooksul. 

Betoon ja asfalt on puudest ja murust läbi kasvanud. Sisu-
liselt on see nagu kolmekümneaastane looduspark puutumatu 
loodusega.

Krista arvates ei jätnud piirkond kokkuvõttes nii masendavat 
tunnet, kui distantsilt oli jäänud. Aga tegemist on siiski ju nähta-
matu vaenlasega - pealtnäha pole midagi viga. Kiiritus on ohtlik. 

Kohalik legend räägib ka, et keegi noormeestest ei olnud 
nõus võtma endale imekaunist 35-aastast naist, kui said teada, 
et ta on Pripjatist pärit. Kõik kartsid. Hirmul on suured silmad. 
Räägitakse palju mutatsioonidest jne. Kiieviski räägiti eelmisel 
päeval seltskonnale, et Pripjatis ja Tšernobõlis on kõik muteeru-
nud ja giididel on relvad jne. Relvi reisiseltskond ei märganud, 
mutatsioone samuti mitte. Võib-olla on sellised jutud vajalikud 
selleks, et sinna masside voolu ära hoida?

Muljeid vahendas

Vaike Tammes

külastus tšernobõli katastroofipiirkonda  
jättis kustumatu mulje

Mälestusmärk Tšernobõlis.

Sellel staadionil on mängitud vaid 2 mängu.

Kodud tuli maha 
jätta kohe, kui 
saabus teade 
evakueerumisest.

Fotod: Kairit ja  
Mihkel Peedimaa

räpina kultuurkapital teataB
SA Räpina Kultuurkapital 2017. a oktoobri taotlusvooru esitati 
tähtaegselt 8 taotlust kogusummas 3028 eurot. SA Räpina Kul-
tuurkapital eraldised nõukogu 19.10.2017 otsusel olid järgmised:

Taotleja Projekt
Toetuse 
summa 
eurodes

Jaan Kivistik Raamatu „Liigne või 
liigutav“ trükkimine 350

Külliki Arjokesse

Rahvakultuuriõhtu 
memmederühma Murelid 
20. tegevusaasta 
tähistamiseks

350

MTÜ Piiriveere  
Kultuur

Mööbli restaureerimise 
koolituskursuse 
kuludeks, jätkukursus

240

MTÜ Ruusa  
Rahvakultuur

Loominguline 
stipendium Anu Tuvikule 300

MTÜ Spordiühing 
Ekstreempark

13. Võhandu maraton 
2018 300

Räpina Ühis- 
gümnaasiumi 
õpilasesindus

Räpina Ühisgümnaasi-
umi ja Petseri 
3. Keskkooli 17. sõprus-
aastapäev ja 15. maa-
kondlik sõbrapäevapidu

650

MTÜ Räpina 
Avatud 
Noortekeskus

MTÜ Räpina Avatud 
Noortekeskuse 15. 
aastapäeva tähistamine

500

MTÜ Räpina 
Laste-aed 
Vikerkaar Heaks

Vabas õhus toimuva jõu-
lupeo läbiviimine Räpina 
linna lastele, lapsevane-
matele ja kogukonnale

338

KOKKU 3028

SA Räpina Kultuurkapital taotluste esitamise tähtajad 
2018. aastal on 19. jaanuar, 16. märts, 25. mai ja 5. oktoober.

Taotlemise kord, taotluse ja aruande vormid on leitavad  
SA Räpina Kultuurkapital kodulehel www.rapinakultuurkapital.ee.

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

Anu-Cristine Tokko, 
SA Räpina Kultuurkapital juhatuse liige



8 räpina rahvaleht

kultuurikalender noveMBer-detseMBer

R, 24. XI 18 Teemaõhtu „Eesti muusikuid ja lauljaid“. 
  Lisainfo tel 795 9435 
   Võõpsu Raamatukogus
R, 24. XI  18.30 Rahvakultuuriõhtu memmederühma Murelid 
  20. tegevusaasta tähistamiseks. 
  Lisainfo 796 1363 või kultuur@rapina.ee  
   Räpina Aianduskooli saalis
R, 24. XI 19 Stiilipidu-kadripäev. Tähistame ülemaailmset 
  maanaiste päeva. Soovitav tulla vastavas 
  riietuses. Õhtut juhib Mahvalda, tantsuks 
  mängib ans Svips. 
  Lisainfo tea.tenson@meeksi.ee 
   Aravu rahvamajas
N, 30. XI 19 Etendus „Positiivseks 60 minutiga“. 
  Pilet eelmüügis 5 eurot, kohapeal 7 eurot. 
  Lisainfo kultuur@rapina.ee 
   Linte Külakeskuses
P, 3. XII 16 I advent. Advendiküünalde süütamine. 
  Advenditule jagamine. Räpina keskväljakul
E, 4. XII 9.30 I advendihommik Räpina Lasteaias Vikerkaar
L, 9. XII 10 Jõululaat. Lisainfo maiu@ariabi.ee 
   Räpina Aianduskooli saalis
L, 9. XII 16 Kontsert: Tulevalges. Esinevad Elsa Nagel ja 
  Karoliine Kõiv. Sissepääs vaba annetusega.

Räpina Miikaeli kiriku Talvekabelis
P, 10. XII 16 Advendikontsert. Esinevad Konguta segakoor, 
  segakoor „Kevadised hetked“ ning Räpina 
  kammerkoor. Kontsert on tasuta. 
   Räpina Aianduskooli saalis
E, 11. XII 9.30 II advendihommik  Räpina Lasteaias Vikerkaar
N, 14. XII 9.15 Teater Nipitiri Räpina Lasteaias Vikerkaar
N, 14. XII 13 Näitus ja vestlusring „Kunstnik, arhitekt ja 
  luuletaja Leonhard Lapin 70“. 
  Lisainfo muuseum@rapina.ee või 799 9545.
   Räpina Koduloo- ja Aiandusmuuseumis
R, 15. XII 19 Jõulupidu  Linte Külakeskuses
L, 16. XII 11 Kogupere jõuluetendus „Nõiamoori jõuluvemp“. 
  Etendus on kõigile tasuta. 
   Räpina Aianduskooli saalis
L, 16. XII 19 Jõulupidu Ruusa Kultuurimajas
L, 16. XII 17  Leevaku jõulupidu  Leevaku külakeskuses
P, 17. XII 13 Räpina valla pensionäride jõulupidu 

Räpina Aianduskooli saalis
E, 18. XII 9.30 III advendihommik 
   Räpina Lasteaias Vikerkaar
E, 18. XII 18 Räpina Muusikakooli jõulupidu 
   Räpina Muusikakoolis
T, 19. XII  16.30 Lasteaia jõulupidu 
   Räpina Lasteaias Vikerkaar
R, 22. XII 18 Jõuluõhtu „Talvemuinasjutt“. 
  Lisainfo telefonil 795 9435 
   Võõpsu Raamatukogus
K, 27. XII 18 Aastalõpu kõnd pimeduses. Kaasa pealamp ja 
  soovi korral käimiskepid. Pärast matka üllatused 
  ja kuum saun. Eelregistreerimine Ülle Suss 
  5340 4335 või Aime Klaas 507 7325, 
  aimeklaas@gmail.com 
   start Räpina Haigla parklas
R, 29. XII 20 Räpina aastalõpupidu 
   Räpina Aianduskooli saalis
R, 29. XII 20 Aastalõpupidu Aravu rahvamajas. 
  Õhtut juhib ja tantsumuusikat teeb ansambel 
  Mesipuu. Info tea.tenson@meeksi.ee 
   Aravu rahvamajas

november 2017

ÕnnitleMe vaneMaid!

Samuel Pertsev 
26.09.2017

Selene Lehiste 
1.10.2017

Jasper Jüriöö 
3.10.2017

Keiro Konsap 
20.10.2017

Maailmas palju su tarvis uut on ja imelist.
Maailmas väga on tarvis last sinunimelist.
Vaikselt vaatad ja harjuda püüad
iga maailma imega.
Elu ise sind endasse hüüab
uue ilusa nimega.

Meie hulgast on lahkunud
Ei tulek ega minek ole meie endi teha, 
vaid see, mis sinna vahele jääb,
see on elavate mäletada.

Heiki Reinsoo
04.10.2017

Jaan Raiv
08.10.2017

Lyyli Kiislar
08.10.2017

Toivo Vunk
09.10.2017

Valentina Chkoniya
10.10.2017

Ants Tobreluts
13.10.2017

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

jÕuluvana kÜlastaB lapsi!
Võta ühendust: 
Jõuluvana Uno

5248189
unosan@unosan.ee

MÜÜk
Rahvusliku motiiviga naisteriiete ja

ahhaat-, roosakvarts-, oonüks- ja pärlitest
ehete/keede/võrude ESITLUSMÜÜK

07.12 Räpina Valla Kultuurikeskuses kell 12–13
Lisaks bambusest soojad püksid (15€),

retuusid (12€) ja sukkpüksid (8€).

Tooteinfo: www.ethel.ee

annaMe teada,  
et alates 01.12.2017  

on räpina postkontor avatud  
uutel kellaaegadel:

E,T,N  10.00–17.00
K,R 8.00–15.00

L,P suletud 

Tagame postiteenuse kättesaadavuse klientidele ka posti-
asutuse ajutise sulgemise ajal. Kliendid saavad kasutada 
kõiki postiteenuseid asenduspostiasutuses või tellida kirja-
kandja koju/tööle. Postmarkide, kaartide ja ümbrike müügiks 
oleme sõlminud lepinguid alternatiivsete müügikohtadega, 
et kliendid saaksid mugavalt osta kõike kirja saatmiseks 
vajalikku. See on klientidele täiendavaks võimaluseks ka 
postiasutuse tavapärase töökorralduse ajal.

  teenus kirjakandjaga tööle/koju
Kõikidel ettevõtetel ja inimestel on võimalik tellida teenuse 
osutamiseks kirjakandja tasuta koju või kontorisse.

Kirjakandjat saab tööle/koju tellida  
meie kliendiinfo telefonilt 661 6616.

Tellimusi võtame vastu E–R kell 9–20 ja L–P 9–15.

 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
Omniva Lõuna piirkonna juht

eelk räpina Miikaeli kiriku teated:

9. detsembril kell 16 esinevad oma 
kavaga: tulevalges/ tule valges 

elsa nagel ja  karoliine kõiv  
räpina Miikaeli kiriku talvekabelis. 

vaba annetus.

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


