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täname kauaaegseid õpetajaid
Teie istutasite meisse Teadatahtmispuu seemne
– ja selle puu vilju tahame Teiega jagada.
Teie ei jätnud meid kunagi üksi järsule
kaljuservale - olgu geograafias, ajaloos,
arvutiõpetuses, matemaatikas või kirjanduses.
Teie näitasite meile, kuhu toetada ja millest
kinni haarata. Te suunasite meid õrnalt ja
kindlustasite meie seljatagust. Ja kui me lõpuks
tippu jõudsime, nautisite Te ühes meiega
joovastavat võidurõõmu ja silmapiiriavarust.
Katkend P. Browni luuletusest „Kallile õpetajale“

Räpina vallas on traditsiooniks esile tõsta ja tänukirjade 
andmisega tunnustada tööjuubeleid tähistavaid õpetajaid, kes on 
Räpina valla haridusasutustes ja Räpina Aianduskoolis töötanud 
enam kui 20 aastat. Tänavusel õpetajate päevale pühendatud 
tänuõhtul, mis toimus Räpina Aianduskooli saalis 5. oktoobril, 
andsid Räpina vallavanem Kaido Palu ja vallavolikogu esimees 
Teet Helm tänukirjad järgnevatele tööjuubilaridele:

Ave Astel –  töötanud Räpina Muusikakooli õpetajana 
 30 aastat.
Eda Gross –  töötanud Räpina Aianduskooli õpetajana 
 30 aastat.
Tiia Mäe –  töötanud Räpina Lasteaia Vikerkaar õpetajana 
 30 aastat.
Maie Oper –  töötanud Räpina Ühisgümnaasiumi õpetajana 
 30 aastat.
Anne Seim –  töötanud Räpina Ühisgümnaasiumi õpetajana 
 30 aastat.
Urve Mähar –  töötanud Ruusa Põhikooli õpetajana 25 aastat.
Marina Soidla – töötanud Räpina Ühisgümnaasiumi õpetajana 
 25 aastat.
Ivi Kopli –  töötanud Räpina Lasteaia Vikerkaar õpetajana 
 20 aastat.
Olav Pihlapuu – töötanud Räpina Ühisgümnaasiumi õpetajana 
 20 aastat.

Ave Astel on Räpina Muusikakoolis töötanud alates selle 
asutamisest.                                          Foto: Andrus Karpson
Ülle Sarnit –  töötanud Räpina Aianduskooli õpetajana 
 20 aastat.
Karin Tuul –  töötanud Räpina Ühisgümnaasiumi õpetajana 
 20 aastat.

Tänavusel õpetajate päeva tänuõhtul esinesid meie harijate 
rõõmuks muusikud Toomas Ojasaar ja Külvi Paide ning humoo-
rikalt mõtlema paneva programmiga astus üles õhtujuht Margus 
Abel.

Aitäh kõikidele Räpina valla õpetajatele nende tänuväärse 
töö eest!

Anu-Cristine Tokko,
Räpina valla haridus- ja kultuurispetsialist

Kui alustada jaanrannaplikult: “...selleks, et kogu lugu ära 
rääkida, tuleb minna aastasse 2016.”

Oli veebruar 2016 ja Räpina valla esindus läks Peipsi ta-
limängudele Värskasse. Võistlustele sõitsime valla bussiga ja 
bussijuhiks oli Kaimar Kütt. 22-kilomeetrilisel bussisõidul jõudsime 
rääkida Räpina spordielust ja Kaimar esitas mulle küsimuse: 
miks ei ole Räpinas discgolfi rada. Räpina noored peavad käima 
Värskas või veel kaugemal discgolfi mängimas. 

Sellest jutuajamisest tuligi mõte rajada Räpina puhke- ja vir-
gestusalale oma discgolfi rada. Sügisel 2016 otsustasin kirjutada 
projekti Piiriveere Liidri järjekordsesse taotlusvooru. Suureks 
abiks projekti kirjutamisel oli Räpina valla aredusspetsialist Es-
ter Lemats, kelle abiga vormus ideest ja mõttest arvutifailideks 
projekt nimega „Discgolfi pargi rajamine Räpina puhke- ja 
virgestusalale”, taotlejaks MTÜ Räpina Spordiklubi.

Arvestades Räpina puhke- ja virgestusalal olevaid tuubi- ja 
suusaradasid ning pidades nõu erinevate asjameestega, kes 
on discgolfiga sina peal, otsustati, et mõistlik on rajada kümne 
korviga rada.

Hinnapakkumise küsisime kolmelt discgolfi raja projekteeri-
mise ja ehitamisega tegelevalt firmalt. Konkursi võitis firma DG 
Evolution OÜ eesotsas Harri Reimandiga. Firma DG Evolution 
OÜ on rajanud discgolfi radasid üle Eesti.

Projekti menetleti ja 24. jaanuaril 2017 tuli Piiriveere Liidrist 
otsus, et Räpina Spordiklubi taotlus:  „Discgolfi pargi rajamine 
Räpina puhke- ja virgestusalale” sai üldkoosolekul „rohelise 
tule”. Edasi tuli oodata PRIA jah-sõna, mille sai Räpina Spordi-
klubi 12. aprillil 2017.

Nüüd võis alata projekteerimine ja ehitamine. Algselt oli 
planeeritud tii-alaks sügavimmutatud puidust laud, projektile 
otsustasid õla alla panna Räpina firmad OÜ VAROLA ja OÜ HAR-
MONY HOUSE, kes lubasid Spordiklubi toetada puidumaterjaliga, 
et ehitada puidust tii-alad ja firma  DG Evolution OÜ lubas omalt 
poolt katta tii-alad kunstmuru kattega. Nagu tavaliselt venisid 

natukene  tarned ja ehitus ning nagu nipsti oli kevadest saanud 
kesksuvi ehk juuli keskpaik ja rada oli peaaegu valmis.

Esimene võistlus uuel discgolfi rajal sai peetud Põlvamaa 
suvemängude raames.

Kuna kunstmuru paigaldamine tii-aladele venis (samuti tar-
ne-probleemid), saime raja nn avamise teha 28. septembril, mis 
langes kokku lähenevate kohaliku omavalitsuste valimiste ajaga. 
Mult küsiti nii mõnigi kord, et kas nüüd on tegu nn valimisüritusega. 
Ütlesin ka avamisel ja kinnitan, et projekti taga on Räpina Spordi-
klubi, mis on poliitiliselt sõltumatu mittetulundusühing ja üritus ei 
olnud mingi kandi pealt seotud kohaliku omavalitsuse valimistega.

Ametlikel avavõistlustel mängiti rada kaks korda läbi. Sa-
muti oli võimalik kohapeal osta soodushinnaga discgolfi kettaid. 
Discgolfist rääkis Harri Reimand, kes jagas ka õpetussõnu vis-
ketehnikatest. Avavõistlustel osales 21 discgolfarit.

Võistluse esikolmik meeste klassis oli: 1. koht Risto Kekor-
ainen (-8), 2. koht Klemet Asadov (-7), 3. koht Arno Sotter (-7).

Naiste klassi esimesd kaks olid: 1. koht Helen Truija; 2. koht 
Annika Šturmov.

Noormeeste esiolmik: 1. koht Harri Mähar (+16), 2. koht 
Kaarel Volk  (+25), 3. koht Markus Kriiskütt (+25).

Olles käinud mõnel korral rajal mängimas, olen näinud rajal 
mängijaid pidevalt. Samuti on tunnustavaid sõnu tulnud siit ja 
sealt, et Räpina Spordiklubi on rajanud Räpinasse ühe vaba aja 
veetmise koha, mis „pakub pinget” tänastele noortele. 

Siinkohal palve rajal mängijatele: ära loobi prahti maha ja ära 
riku loodust ega lõhu raja kaarte ja korve. Räpina discgolfi rada 
on ehitatud SULLE, HEA KASUTAJA ja kui me enda asju ei hoia, 
pole ka kuskil oma vaba aega veeta.

Esialgne kokkulepe on Räpina Vallavalitsusega, et järgmisel 
aastal niidetakse maa-ala tihedamalt kui sel aastal. Samuti on 
Räpina Spordiklubil käsil järgmine projekt seoses Räpina puhke- 
ja virgestusala arendamisega. Projektist lähemalt võib rääkida 
siis, kui oleme rahastamistaotlusele positiivse vastuse saanud.

registreeriti  
uued vallavolikogu liikmed

Meeksi valla, Räpina valla ja Veriora valla ühinemisel moodus-
tuva Räpina valla valimiskomisjoni 20. oktoobri 2017. a otsusega 
nr 11-6/8 registreeriti

Räpina Vallavolikogu liikmed järgnevalt:

Eesti Reformierakond
TEET HELM
PEETER SIBUL
TOOMAS HEERING
VILJA KVETKOVSKI
ENE TIGAS
ÜLO TUULING
VELLO KASEARU

Valimisliit Ühtne Vald
ENEL LIIN
ULLA PREEDEN
LEO KÜTT
KARMEN KUKK
MIRJAM OJASAAR

Sotsiaaldemokraatlik Erakond
KAIDO PALU
ANDRI VÕSOKOVSKI
MAARIKA LOODUS

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
TIIT KALA
VLADIMIR KONDRATJEV
MEELIS KONSAP

Eesti Keskerakond
MAIT MEENSALU
MARGUS NARUSING
ALEKSANDR SUVOROV

Täpsem info: http://www.rapina.ee/valimised

Mänguväljakul esimesena „korvi saanu” on parem ehk räpina discgolfi raja lugu

Discgolfi rajal on mängijaid pide-
valt.            Fotod: Andrus Karpson

Räpina Spordiklubi soovib, et teie kettad leiaksid oma lennu 
lõpu soovitatavalt korvis või siis halvemal juhul jões. Soovime 
edu tervislike eluviiside nautimisel!

Kurmet Karsna, Räpina Spordiklubi president
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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
kaastöid ootame 10. novembriks.

toimetaja vastuvõtt novembris eelneval kokkuleppel.

räpina valla huvikoolide õppetasu soodustuse 
taotlemise võimalused laienesid20. septembril toimunud volikogu istungil võeti vastu 4 otsust 

ja 3 määrust.
1.  Otsusega nr 40 otsustati seoses maavalitsuste tegevuse 

lõpetamise ja nende ülesannete üleandmisega 1. jaanua-
ril 2018. a:

1. 1  Delegeerida 1. jaanuarist 2018 jõustuva kohaliku oma-
valitsuse korralduse seaduse § 61 lõikes 1 nimetatud 
omavalitsusüksuste ühiselt täidetav maakonna arengu 
kavandamise ja selle elluviimise suunamise ülesanne 
alates 1. jaanuarist 2018 MTÜ-le Põlvamaa Omavalit-
suste Liit.

1.2  Delegeerida 1. jaanuarist 2018 jõustuva rahvatervise 
seaduse § 10 lõikes 1 nimetatud kohaliku omavalitsuse 
üksuste ühiselt täidetavad ülesanded alates 1. jaanuarist 
2018 MTÜ-le Põlvamaa Omavalitsuste Liit.

1.3  Delegeerida maakonna turvalisuse valdkonna ülesanded 
alates 1. jaanuarist 2018 MTÜ-le Põlvamaa Omavalit-
suste Liit.

1.4  Delegeerida maakonna kultuurikorralduse valdkondade 
ülesanded alates 1. jaanuarist 2018 MTÜ-le Põlvamaa 
Omavalitsuste Liit.

2.  Otsusega nr 41 otsustati:
2.1  Omandada Räpina vallas Ruusa külas asuva kinnis-

tu registriosa nr 1671038 omanikult Mõisavahe tee 5 
katastriüksuse 70702:003:0043 ja Rusa katastriüksuse 
70702:003:0041 jagamisel moodustatud järgmised 
katastriüksused:

2. 1.1  Mõisavahe tee 5  ka tas t r iüksuse tunnusega 
70702:003:0043 jagamisel moodustatud hoonestatud 
katastriüksus, millel asuvad saun ja kelder, ligikaudse 
pindalaga 0,1 ha, hinnaga 2480 eurot.

2.1.2  Rusa katatsriüksuse tunnusega 70702:003:0041 jaga-
misel moodustatud teemaaalune katastriüksus ligikaudse 
pindalaga 0,18 ha, hinnaga 50 eurot.

2.1.3  Rusa katatsriüksuse tunnusega 70702:003:0041 jaga-
misel moodustatud katastriüksus, mis piirneb Mõisavahe 
tee 14, Mõisavahe tee ja Mõisavahe tee 16 katastriük-
sustega, ligikaudse pindalaga 0,13 ha, hinnaga 30 eurot.

2.2.  Mõisavahe tee 5 katastriüksuse 70702:003:0043 ja Rusa 
katastriüksuse 70702:003:0041 jagamisega seonduvad 
katastrimõõdistustööde kulud kannab Räpina vald.

3.  Otsusega nr 42 otsustati esitada Maa-ametile ettepanek 
anda Räpina vallas Köstrimäe külas Lätte maaüksusel 
asuvate ehitiste alune ja selle teenindamiseks vajaminev 
maa-ala Räpina valla munitsipaalomandisse.

4.  Otsusega nr 43 otsustati määrata Räpina valla 2017 aasta 
konsolideeritud raamatupidamisaruande auditeerijaks 
OÜ Loodi Finantsid (registrikood 14055281).

5.  Määrusega nr 7 muudeti Räpina Vallavolikogu 27. augusti 
2014. a määrust nr 22 „Räpina valla huvikoolide õppetasu 
soodustuse määra kehtestamine”.

6.  Määrusega nr 8 kehtestati „Räpina valla arengukava 
aastateks 2018–2022”

7.  Määrusega nr 9 kinnitati Räpina valla 2017. aasta lisa-
eelarve.

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

Piret Sermandi
volikogu asjaajaja-arhivaar

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

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

•	 õppuri osas, kes on perest, kus kasvab kolm või enam alla 
20-aastast last ning

•	 õppuri osas, kes õpib nii Räpina Muusikakoolis kui Räpina 
Spordikoolis.
Taotluse vorm on leitav Räpina valla koduleheküljelt ning 

Räpina haldushoone teisel korrusel. Taotlused, mis on selleks 
õppeaastaks juba esitatud, vaadatakse üle ning soodustuse 
määr kohandatakse kehtivale korrale vastavaks. Uusi taotlusi 
oodatakse kuni 30. novembrini 2017.
•	 100% soodustust Räpina valla huvikooli õppetasult saab 

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

huvikooli õppetasult tuleb esitada Räpina Vallavalitsusele 

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

Õppetasu soodustust või vabastust on õigus taotleda 
vanemal, kes elab rahvastikuregistri andmetel Räpina vallas ning 
kelle elukoha aadress ühtib lapse, kelle suhtes soodustust või 
vabastust taotletakse, elukoha aadressiga.

Alus: Räpina Vallavolikogu 02.09.2014 määrus nr 7 „Räpina 
valla huvikoolide õppetasu soodustuse taotlemise kord“ ja Räpina 
Vallavolikogu 27.08.2014 määrus nr 22 „Räpina valla huvikoolide 
õppetasu soodustuse määra kehtestamine“.

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

Möödunud nädalal külastas Põlvamaa Omavalitsuste Liit 
rahvasaadik Madis Millingu kutsel Riigikogu ning pidas seal 
praeguse koosseisu viimase üldkoosoleku. Päevakorras olid 
peamiselt Põlva maakonna ja Omavalitsuste Liidu tulevikuga 
seotud teemad.

Praeguste plaanide kohaselt jätkab Põlvamaa Omavalitsuste 
Liit 2018. aasta algusest senise kahe töötaja asemel tööd nelja-
kesi. Büroosse võetakse lisaks tegevdirektorile ja koordinaatorile 
tööle kultuurispetsialist ja ennetustöötaja. Viimane hakkab tegele-
ma tervisedenduse ja turvalisuse valdkondadega. Kultuurispetsia-
listi töökoha sisustab aga mitmete sündmuste korraldamine, mille 
eestvedamise Põlvamaa Omavalitsuste Liit Põlva Maavalitsuse 
likvideerimise järgselt enda peale võtab ning loomulikult laulu- ja 
tantsupeol osalemise protsessi vedamine.

Uuest aastast kannab Põlvamaa Omavalitsuste Liit edasi mit-
mete tunnustamis- ja kultuurisündmuste korraldamise traditsiooni, 
näiteks hakkab Liit korraldama Põlvamaa õpetajate augustifoo-
rumi, parimate abiturientide tunnustamist, noortekonverentsi, 
isamaalise omaloomingu konkurssi, aasta ema/isa valimist ning 
osaleb partnerina Põlvamaa kultuuri- ja spordipreemiate välja-
andmisel, maakaitsepäeva ja vabariigi aastapäeva vastuvõtu 
korraldamisel, ettevõtjate ja vabaühenduste tunnustamisel jne. 
Lisaks jätkab POL Põlva Maavalitsuse asemel sidemete hoidmist 
sõpruspiirkondadega Saksamaal (Bad Segeberg) ja Ukrainas 
(Kulikovka).

Riigireformi järgselt saab Põlvamaa Omavalitsuste Liidust 
peamine Põlvamaa esindusorganisatsioon ning maakonna 
kõrgeim esindusisik maavanema asemel hakkab olema Oma-
valitsuste Liidu juht, kelle pädevusse läheb ka Põlva maakonna 
au- ja tänukirjade väljaandmine.

1. oktoobril kell 1.20 teatati, et Räpinas Võhandu tn asuvas 
paberivabriku hoones on tunda kärsahaisu ning käivitunud on 
tuletõrjesignalisatsioon. Päästjad selgitasid, et suitsenud oli 
tootmisliini tehnika andur plastikust osa (pilt andurist manuses, 
Lõuna päästekeskus).

1. oktoobril kella 12.30 ajal süttis Räpina vallas Sülgoja külas 
koristatud viljapõllule sõitnud sõiduauto Audi kuumast summutist 
veidi põhku. Põleng kustutati ämbri veega.

pol tunnustas pikaajalisi oMavalitsusjuhte ja  
pidas riigikogus viiMase Ühise koosoleku

„Meie tänase koosseisu viimane suurem koosviibimine näitas 
selgelt, et praeguste juhtide soov Põlva maakonda säilitada on 
väga suur ja ma olen kindel, et see on nii ka pärast kohalikke 
valimisi, kui tekkinud valdade ja maakonna arengut hakkavad 
vedama uued juhid. Meie jaoks on muutuvate haldus- ja maakon-
napiiride mõttes kõige põletavam teema Põlva maakonna säilimi-
ne, meie identiteedi kestmine ja edasi kandmine,” võttis viimase 
kohtumise arutelud kokku POLi juhatuse esimees Kaido Kõiv.

Kohalike valimiste järgselt moodustub Põlvamaal kolm ko-
halikku omavalitsust – Põlva, Räpina ja Kanepi. Võru maakonna 
koosseisu lahkuvad praegused Värska, Mikitamäe ja Orava vald. 
Räpina vallaga liitub Meeksi vald Tartumaalt.

Põlva maakonna arengu seisukohalt strateegiliselt olulisi 
arutelusid täis päeva täiendas Madis Millingu poolt läbi viidud 
ekskursioon Riigikogu majas, kus POLi esindusele anti muu 
hulgas ka võimalus külastada nõukogudeaegseid tuumapommi 
varjendeid.

Pidulikul õhtusöögil tänati pikaajalisi Põlvamaa omavalit-
susjuhte tehtud töö eest. Volikogude esimehi ja vallavanemaid 
tunnustati nii esteetilist kui praktilist väärtust omavate Põlvamaa 
teemaliste lõikelaudadega, mille ühte külge kaunistab Põlva 
maakonna haldusterritoriaalse jaotuse kaart enne 2017. aasta 
kohalikke valimisi ning teist külge valla tunnuslause või selle 
puudumisel vastava kihelkonna kirivöö. Idee realiseeris puidu-
töötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskus Tsenter.

Viimase ühise koosviibimise kulud katsid osavõtjad ise. Rii-
gikogus võõrustas riigikogu liige Madis Milling.

 Põlvamaa Omavalitsuste Liit

Mis juhtus

aasta kodanik 2017
Statuudi kohaselt antakse aunimetus Eesti Vabariigi alalisele 

elanikule, kes on silma paistnud ühiskonna üldisele arengule 
kaasaaitamisega või ühiskonna jaoks oluliste saavutustega.

Aasta kodaniku 2017 konkursi moto on “Kujundame 
tulevikku”. Moto valik lähtub tänavusest laste ja noorte 
kultuuriaastast.

Noored on sel aastal öelnud oma sõna ja näidanud enda sisu.
Esimest korda oli alates 16-aastastel valimisõigus, mööda 

maad ringles Laste Vabariik, suvise laulu- ja tantsupeo allkiri oli 
kõnekas „Mina jään“. Aegade tarkus ütleb, et sõna on tegu, vastu-
tus. Ajast aega on nõu ja arvamust küsitud vanematelt inimestelt, 
kelle sõnal on tänu elukogemusele kaalu – tulevikku kujundame 
me siiski üheskoos, kõik põlvkonnad. Aasta kodanikuks 2017 
saabki see inimene, kes eri mõtteviise ning põlvkondade tarkust 
kogudes ja jagades on võtnud vastutuse meie ühise tuleviku ees 
ning pakkunud edasiviivaid lahendusi.

Aasta kodaniku tiitli annab kultuuriminister Indrek Saar üle 
esmaspäeval, 27. novembril kell 17.00Eesti Ajaloomuuseumis 
algaval tseremoonial. Aasta kodanik pälvib lisaks aunimetusele 
ja sümboolsele rahalisele preemiale traditsioonilise Reti Saksa 
miniskulptuuri „Ühiskonna õis“. Kandidaatide esitamise tähtaeg 
on 3. november 2017.

Siseminister Andres Anvelt annab samal üritusel üle koda-
nikupäeva aumärgid inimestele, kes on edendanud kodanikukas-
vatust, väärtustanud kodanikuteadvust või teinud vabatahtlikku 
tööd oma kogukonnas.

Kultuuriministeerium
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piiriveere liideri 2017. a ii vooru laekus 
pea nelikümmend projektitaotlust

Piiriveere Liideri 2017. aasta II taotlusvoor oli avatud 29. 
septembrist 13. oktoobrini. Kolme meetmesse esitati kokku 35 
projektitaotlust, küsides toetust 574,5 tuh eurot. Käesolevaks 
vooruks kinnitatud eelarve on ligi 492 tuh eurot. Võrreldes uue 
perioodi kolme eelneva vooruga on taotlejate arv mõnevõrra 
vähenenud. Veerand vooru taotlejatest on uued, kokku üle 40% 
taotlejatest pole varem Piiriveere Liiderist toetust saanud.

Üle poolte taotlustest esitati ettevõtluse arendamise 
meetmesse. Esitatud taotlustega soovitakse toetust enam kui 444 
tuhande euro ulatuses erinevateks investeeringuteks. Meetme 
eelarve maht on aga vaid 152 tuhat eurot. Kaks taotlejat küsib 
maksimumi lähedast toetussummat – ettevõtluse arendamise 
meetmes on selleks 75 tuhat eurot.

Elukeskkonna arendamise meetmesse esitati kokku 14 
investeeringuprojekti, millega kokku küsitakse toetust ligi 107 
tuhat eurot. Nimetatud meetmes on maksimaalselt lubatud toe-
tussumma 10 tuhat eurot ning keskmine küsitava toetuse suurus 
on ligi 8 tuhat eurot.

Ühistegevuse projekte laekus kokku kaks millega kokku 
taotletakse erinevate organisatsioonide ühistööks ligi 23 tuhan-
det eurot.

Tegevjuht Rutt Riitsaar lisab: „Heameelt teeb, et vooru on 
esitanud taotlusi  palju uusi taotlejaid, mis näitab, et piirkonnas on 
endiselt uusi tegijaid, kes soovivad piirkonda panustada. Näha on, 
et taotlejad on muudatused omaks võtnud, mis käesoleva vooru 
taotlusprotsessi sisse viisime. Näiteks selles voorus on kõigil 
taotlejatel võimalus oma projekti tutvustada, kas paikvaatlusel 
või enne hindamiskomisjoni koosolekut. Jätkuvalt on enam taot-
lusi ettevõtluse meetmes elukeskkonna ning koostöömeetmega 
võrreldes.“

Taotlusvooru tulemused selguvad hindamiskomisjoni töö 
tulemusel detsembri lõpus. Ettepanek projektide toetamise osas 
edastatakse PRIA-le hiljemalt 05. jaanuariks 2018.

Lisainfo: 
Rutt Riitsaar 
MTÜ Piiriveere Liider tegevjuht 
rutt@piiriveere.ee 
+372 527 1906 
www.piiriveere.ee

22. septembril külastas tervise- ja tööminister Jevgeni Ossi-
novski Põlvamaa haiglaid, sealhulgas ka Räpina õendushaiglat.  
AS Räpina Haigla on õendushaigla, mis osutab ka ambulatoorset 
eriarstabi teenust ja  diagnostikat. Haigla juhatuse esimees Miia-
Kersti Sultsmann tutvustas ministrile haiglaruume: „Õenduses 
on kaks teenust: koduõendusteenus ja iseseisev statsionaarne 
õendusabi. Põhiline on õendusabi, lisaks on arsti konsultatsioonid 
kord nädalas või vajadusel sagedamini.“

Räpina õendushaiglas on kokku 65 voodit. Sultsmann tõi 
välja ka murekoha: „Haigekassa peaks rahastama 22 voodit, 
tegelikult rahastab 13 voodit.“ Hooldekodu klientidele osuta-
takse vajadusel õendusabi ja kättesaadav on arsti konsultat-
sioon. Lisaks haigla arstile käivad hooldusel viibivate patsien-
tide ravi vajadusel korraldamas majas töötavad perearstid. 
AS Räpina Haigla ruumides, nn polikliiniku  poolel võtavad vastu ka 
mõned eriarstid. Kirurg Stepan Sahnjukki (üldkirurgia ja vältimatu 
abi), peetakse haigla eluks ja hingeks - tema juurest saab abi alati. 
Teda kiidavad ka hooldushaiglas viibivad patsiendid - lohutust ja 
positiivsust jagub temalt kõigile. Eriarstidest võtavad Räpina haig-
las vastu veel kõrva-nina-kurgu-, silma-, naha- ja meestearst, gü-
nekoloog, neuroloog, ja psühhiaater. Räpina haiglas on diagnostika 
poole pealt olemas radiograafia (röntgen), ultraheli ja gastroskoo-
pia. Laborotoorsed uuringud teeb Tartus OÜ Synlab lepingu alusel. 
Räpina haigla osutab  ka koduhooldusteenust. Haiglas rendivad 
ruume neli perearsti, SA Tartu Kiirabi ja TÜ Kliinikum ning Põlva 
haigla (eriarstide vastuvõtud).

 
Plaanis on rajada tervisekeskus

Euroopa regionaalarengu fondist oli võimalik taotleda raha 
perearstide ruumide kaasajastamiseks ja kohandamiseks uutele 
nõuetele vastavaks. Perearstid hakkavad ka edaspidi, peale 

Minister ossinovski:  
õe teenus tuleb hooldekodudesse

tervisekeskuse ehitust, vastu võtma Räpina haigla II korrusel. 
AS Räpina Haigla juhatuse esimees Sultsmann selgitas: „Meil 
jäi tervisekeskuse rahastuse taotlejaks Räpina vald, kes andis 
kohustuse projekti juhtimiseks AS Räpina Haiglale (vald on haigla 
enamusaktsiate omanik). Taotlus rahuldati ja praeguseks on 
valmis ehitusprojekt. Novembris kuulutame välja hanke ehitaja 
leidmiseks.“

Pärast ringkäiku Räpina haiglas koos ministriga, kelle 
saatjad olid peale haigla juhatuse esimehe ja Räpina val-
lavanema Kaido Palu AS Räpina Haigla nõukogu esimees 
Katrin Taimre, haigla juhatuse liige kirurg Stepan Sahnjuk, 
Räpina vallavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees 
Maarika Loodus, toimus arutelu ministriga väikeses ringis, kus 
osalesid haigla juhatuse esimees ja vallavanem. AS Räpina 
Haigla juhatuse esimees avaldas, et ministriga arutati läbi 
õendusabi lepingumahud. Ossinovski rääkis ministeeriumi 
plaanidest: „Ministeeriumil on hooldekodudesse plaanis viia 
õe teenus, samas on väljatöötamisel nõuded hooldekodudele, 
mille täitmine annab võimaluse teenust osutada.“ Sultsmanni 
sõnul tuli jutuks ka õenduskodu, kus vähese õendusabi vajadu-
sega  inimesed võiksid viibida elu lõpuni. Hooldus- ja õendusabi 
teenusele suunamise korraldamisel on suured lootused esmata-
sandi hindamisel, mida hakkavad tegema perearstid. Hindamisel 
annab perearst  soovitused isiku vajadustele vastavaks teenuseks 
(õendus, hooldus, aktiivravi). Minister lubas pärast Räpina haig-
laga tutvumist, et Räpina haigla on ka edaspidi vajalik ja selle 
kadumist ei ole põhjust karta.

Vaike Tammes

Minister Ossinovski tutvus Räpina haiglaga.                                                                                                    Foto: Vaike Tammes

3.–8.oktoobril toimus Põlvamaal noortevahetus koos Saksa-
maa Rudolstadti linna ja Põlva Gümnaasiumi õpilastega. Meie 
koolist osalesid Angelo Raoul Lombardo, Kärt Talumees ja Janika 
Rõbakova.

Teisipäeva õhtul saadi kokku Põlva Gümnaasiumis, kus 
üksteisega lähemalt tutvust tehti.

Kolmapäeva käisid külalised Eesti Rahva Muuseumis ning 
õhtupoolikul said teada, millised võimalused on meil huvitegevu-
seks. Räpina Muusikakoolis viidi läbi huvitav ekskursioon ning 
kuulati meeleolukaid pillilugusid.

Neljapäeval olid noored koos koolis ning võtsid osa õpetajate 
päevast. Seejärel toimus arutelu teemal “Saksa ja Eesti koolide 
erinevused“, millele järgnes töötuba Räpina Loomemajas.

Reedel käidi koos Räpina Sadamas, Lüübnitsas ning Seto 
Talumuuseumis. Õhtul veedeti aega koos bowlingut mängides.

Laupäeval tutvuti meie peredega, käidi Tartus tagurpidi maja 
vaatamas, külastati AHHAA teaduskeskust ning tutvuti linna 
vaatamisväärsustega.

 Pühapäeval toimus ümarlaud, kus tehti kokkuvõtteid ning 
võeti vastu otsus, et meie õpilased sõidavad Saksamaale aprillis.

Marika Ääremaa

noortevahetus sakslastega

Noortevahetus sakslastega.                             
Foto erakogust

imeline pääsemine
Doktor Valentina (Valja) Tškonja surmaga meenub mulle 

tema ja ta abikaasa ammune uskumatu lugu, mida eriti ei teata.
Abielupaar tuli Murmanskist Eestisse elama, vana talumaja 

osteti Tooste külla ja nad olid seal juba mõne aasta elanud. Nende 
lähedal elas minu tädi Meeta, kes ükskord kevadel palus Valja 
meest endale sohvriks, et Tartust tibupoegi tuua. Tagasisõit läks 
juhil kiireks, sest külla pidid saabuma tähtsad inimesed.

Kord suvel oldi autoga ringi sõitmas ja otsustati Piusa jõe 
ääres puhata. Samas tulid jõe äärde ka koolilapsed, kes nautisid 
veemõnusid. Korraga oli üks teismeline tüdruk kadunud. Teda ot-
siti juba veest, kuid tulemusteta. Kiiresti otsiti abi samas suvitanud 
abielupaarilt. Vahemaa võis olla kilomeetri ringis. Kõik see võttis 
aega ja keegi ei teadnud täpset kohta, kus tüdruk vee alla vajus. 
Doktor Valja oli õppinu dlastearst, tema mees laeva kapten, ko-
genud meremees. Õnnestuski meremehel tüdruk veest üles leida. 
Arst asus teda elustama ja saigi laps taas elule aidatud. Keegi ei 
teadnud, kaua tüdruk vee all võis olla. Abielupaar arvas, et kuna 
jõgi on allikalise külma veega, aitas see usumatule pääsemisele 
kaasa. Kuuldavasti jäi lapsele kerge halvatus. Tüdruk oli olnud 
Petseri kooperatiivi esimehe tütar. Nemad olidki need, keda tol 
kevadpäeval külla oodati - tüdruku pere tuli tegema tänuvisiiti 
elupäästjatele.

Selline oli üks killuke abielupaari elust, kellest mees puhkab 
juba ammu Lepisto kalmistul ja nüüd läks tema kõrvale ka ime-
tohter Valja.

Maie Vaino

oktoberfest saksamaal
Lugesin lehest, et Saksamaal Münchenis toimub Octoberfest 

- üleilmne õllepidu juba 184. korda. 
Meil õnnestus Saksamaal olla 1995. aasta algul, kui koos 

maaülikooli tudengite ja õppejõududega olime 3. oktoobril Berliinis 
Brandenburgi tänavate juures Saksamaa taasühinemise aasta-
päeval. Meeletu rahvahulk ja meie 30 eestlast koos lõõtsapreiliga.

Edasi liikusime 2 nädalat seda imelist maad mööda, kõikjal 
pidutsevat ja õlut nautivad inimesed.

Ja sattusimegi Müncheni linnas Octoberfesti külastama. Mul-
jet avaldas hiigelsuur õllesaal, mille sarnast polnud elus näinud. Ja 
see meeletu rahvas laudade taga! Õlu voolas ojadena, õllesorte 
oli palju, kõrvale pakuti soolaseid saiakesi. Ühele vanale prouale 
toodi lauale lausa terve vardas küpsetatud põrsas. Saime teda 
ka isiklikult õnnitleda ja öelda, et oleme Eestist. 

Tudengid olid muidugi omas elemendis ja pidu jätkus hom-
mikuni. Kuulda oli, et nad läksid ka liiga ülemeelikuks, kuid kõik 
rahunesid maha. Õpetajad läksid muidugi varem öömajale.

Sellest maailma uhkeimast õllesaalist ja saadud elamusest 
ei kustu mälestused ka nende 22 pika aasta järel. See rahvas 
tundis end omal maal vabalt, oskas lõõgastuda ja me ei näinud 
ühtki purjus inimest. 

Maie Vaino
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poola suwalki valla plociczno tartak kooli õpilased  
külastasid sõpruskooli räpinas

Septembris saabusid Räpinasse külalised Poolast. Tege-
mist on Poola Suwalki valla Plociczno Tartak kooli õpilaste 
ja õpetajatega, kes noortevahetuse korras tegid Räpinasse 
vastukülaskäigu.

Plociczno Tartak Põhikool on Räpina ÜG uus sõpruskool 
Petseri 3. Keskkooli kõrval. Eelmisel aastal käisid poolakate kutsel 
esmakordselt Suwalki maakonnas külas Räpina ÜG õpetajate 
esindus – tutvumas koha ja kooliga. Seejärel tegid Poola Suwalki 
maakonna esindajad ning Plociczno külakooli direktor ja õpetajad 
vastuvisiidi Räpinasse. 

Sõprussidemed sõlmitud, ning nii läkski esimene õpilasvahe-
tuse delegatsioon maikuus tutvuma uue sõpruskooliga. Muljed 
olid suurepärased ja õpilastel tekkis omavahel hea klapp nagu 
ka õpetajatel ja nii jõudiski kätte aeg, mil Räpina ÜG võõrustas 
esmakordselt sealseid õpilasi.

Ilusa elu valem
Koos võeti osa mitmetest üritustest, külalistele tutvustati 

kodukanti ja Tartu linna, matkati rabas ja korraldati töötube, arute-
lusid ja mänge. Teisipäeval koguneti kohe hommikul koolimajaga 
tutvust tegema, muu hulgas tutvuti robootikaringi õpilaste ja nende 
valmistatud robotitega. 

Keskpäeval võtsid Räpina 8.–12. klassi õpilased koos Poola 
õpilastega osa Peipsi Koostöökeskuse korraldatud orienteerumis-
retkest „Ilusa elu valem“. See viis osalejad seiklema Räpinasse 
- lisaks kohtade avastamisele saadi rajal uusi teadmisi, kuidas elu 
igapäevaste valikute abil paremaks muuta. Igas punktis ootasid 
tekstid, mis juhatasid järgmisse asukohta. Juhised olid punktides 
nii paberkandjal kui ka QR-koodina – soovijad said kasutada 
juhiste lugemiseks ka oma nutitelefoni. QR-koodi skaneerimiseks 
tuli eelnevalt laadida telefoni QR-koodi lugemise äpp.

Kõigi lõpetanute vahel loositi välja auhinnad, milleks olid 
erinevad keskkonnasõbralikud tooted – näiteks jalgrattasadula 
vihmakatted, õiglase kaubanduse maiustused, joogipudelid jm. 
Peaauhinnaks oli  akupank-päikeseenergialaadija. Orienteeru-
misretke korraldamist toetas Arengukoostöö Ümarlaud.

Pärastlõunal toimus õpilasvahetuse õpilastele botaanikatund 
aianduskoolis, kus tutvuti Eestile omaste taimedega ja õhtul jalu-
tati Räpina linnas, misjärel kinnitati üheskoos keha Puuriida Pubis.

Elamusi seinast seina
Kolmapäeval oli varane väljasõit Tartusse. Tutvuti linnaga 

ja külastati Tartu Ülikooli Loodusmuuseumi, kus põhiteemaks 
oli kliimamuutus: mida on see endaga kaasa toonud ja kuidas 
mõjutanud taime- ja loomariiki enda ümber. Poola õpilased olid 
külaskäigust muuseumisse vaimustuses. Päeva rosin oli räätsa-
matk Meenikunno rabas OÜ Matkajuht giidide saatel. Õhtu lõpetas 
Ristipalo piknikukohas grillimine ja ühismängud.

Neljapäev algas põnevate töötubadega loomemajas, kus õpi-
lased said Helemall Maaski juhendamisel kätt proovida majoolika 
tehnikas keraamikale maalimisel ning Eva Sala näpunäidete abil 
endale kauneid karpe valmistada. Pärastlõunal sõideti jõelaevaga 
Lonny Saesaare paisjärvel ja Ahja jõel ning matkati emalätte allika 
juurde. Täiskasvanud poolakad olid eriti elevil Taevaskoja metsa 
all leiduvatest seentest ning püüti nutitelefoni abil sotti saada, mis 
liikidega on tegemist, ja räägiti, milliseid leidub Poolas.

Lonnyl oli ka minul võimalus vestelda õpilasvahetuses osale-
nud lastega ja Poola õpetajatega. Poolakad ei ole head võõrkeelte 
oskajad: keskealised on koolis omal ajal võõrkeelena vaid vene 
keelt õppinud ja seegi oli neil üsna roostes. Kuid suhtlemistahe 
ületas ka need barjäärid.

Emakeeleõpetaja Joanna ütles, et ei teadnud Eesti kohta 
varem midagi ja kujutas seda maad hoopis teistsugusena ette. 
Esimesel külaskäigul selle aasta kevadel oli ta Eestist positiivselt 
üllatunud. Joanna ütles: „Mulle meeldivad väga siinsed inimesed, 
meeldib loodus ja see, et on vähe inimesi – Poolas on liiga palju 
inimesi. Lastele meeldib siin samuti väga.“ Õpetaja muretses, 
kuidas õpilased omavahel suheldud saavad, aga selgus, et polegi 
raske – on hea keelepraktika ja motivatsioon õppida paremini 
võõrkeeli. Küsimusele, millised muljed õpilasvahetusest on, vas-
tas Joanna: „Lastele meeldis rabas väga. Ja meeldis loomemajas 
töötubades – nad ütlesid, et pole varem kunagi midagi sellist 
kogenud. Poolas pole sellised käsitöö tegemise tavasid nagu 
siin, nad said proovida midagi täiesti uut.“

Direktor Katarina oli samuti rahul: „Oo, mulle meeldib väga. 
Olen teist korda Eestis, mulle avaldas väga muljet teie laste-
aed. Meil niisugust lasteaeda pole – meie lasteaedades pole 
ujumisbasseini. Ja pole selliseid tegevustubasid nagu Räpina 
lasteaias, kus lapsed saavad näiteks ise küpsiseid küpsetada 
ja muud huvitavat teha.“ Katarina ütles, et ta õpetab Plociczno 

ilus. Keraamikat oli ka huvitav teha. Oma kodukohas me ei saa 
niisuguseid asju teha, meil pole sellist kohtagi. Muidugi linnas 
Suwalkis on ilmselt see võimalus, aga see on meist kaugel - 
40 kilomeetrit meie külast ja poleks lihtne seal käia: vanemad 
töötavad, neil pole aega meid sõidutada. Sel aastal pole meil 
endal ka väga aega hobidega tegeleda, sest oleme lõpuklassis 
ja valmistume eksamiteks.“ 

Kuidas külalistega suhelda on, vastavad Räpina kooli-
poisid Raiko, Glenn, Oskar, Märten, Reijo:

„Mõned on parimad sõbrad juba, juba eelmisest korrast, kui 
neil külas käisime. Jäime edasi suhtlema.“ 

Kas Facebookis on lihtsam suhelda, kui näost näkku?
„Näost näkku ikka lihtsam ja toredam suhelda!“

Mida koos teete, on teil ühised huvisid? Pallimäng näi-
teks?

„Nemad on rohkem võrkpallipoisid, meie korvpallurid, aga 
jalkat mängime koos, see on päris lahe.“

Mis teile meeldis kõige enam kevadisest külaskäigust 
Poola?

„Seltskond meeldis kõige rohkem Poolas. Tavaline linn eriliste 
inimestega.“

Kuidas algas suhtlus Poola õpilastega?
„Alguses oli suhtlust raske alustada. Teisel päeval murdsime 

barjääri. Mõnedel poolakaktel on inglise keelega raskusi. Mõnest 
inimesest ei saa üldse aru. Aga kui sõnadest puudu tuleb, saab 
käte-jalgadega asi selgeks tehtud. Mõni oskab veidike vene keelt, 
siis räägime natuke ka vene keeles - tekib selline segukeel.“

Mis teie meelest sealsetele õpilastele siin kõige rohkem 
meeldinud on?

„Arvan, et poolakatele on meeldinud meie ühistest tegevustest 
kõige rohkem spordipäev,“ ütles Märten. Kõik poisid avaldasid 
kahetsust, et rabas ei saanud koos olla.

Taevaskojast lahkudes ootas õpilasi Räpinas ees veel ühi-
ne pitsasöömine kooli kaminasaalis ja disko. Pitsad valmistas 
Provintsi kohvik. Samal ajal vahetasid õpetajate toas muljeid 
Poola ja Räpina õpetajaid ning maitsti üheskoos Räpina kooli 
õpetajate valmistatud kohalikke roogasid. Räpina ÜG õpetajad 
kostitasid külalisi iga päev oma maitsvate küpsetistega, millest 
Poola õpilased väga vaimustunud olid. Eesmärk oligi anda aimu 
kohalikust toidust ja maitsetest. Tundus, et poolakatele Eesti 
kodutoit ja traditsioonilised pidulaua suupisted väga meeldivad, 
sest söömisel end tagasi ei hoitud. Õhtusööki saatis elav jutuvada 
ja kui siis suurest seltskonnast kolm Poola õpetajat lahkusid, jäi 
äkitselt kummaliselt vaikseks. 

Reede hommikul alustasid külalised tagasiteed kodukohta. 
Kindlasti ei jää see viimaseks külaskäiguks üksteise poole, sest 
õpetajate toas tehti juba uusi plaane järgmiste kohtumiste jaoks.

Vaike Tammes

Poola õpilased Räpina koolil külas.                                                                                                                      Foto: Ahti Vasser

Meie kooli külastasid 16. oktoobril MTÜst YFU Eesti Triin Jürimäe ja Raely Pärlin, kes viisid läbi 
ühiskonnaõpetuse tunnid 12. ja 9. klassidele. Tunnid olid väga oskuslikult üles ehitatud.

Tundides räägiti ühiskonnas kinnistunud stereotüüpidest ja arutleti selle üle, kuidas stereotüübid 
meie elu ning valikuid mõjutavad. Seda sai iga õpilane kogeda isiklikult asjakohases mängus, kus 
tuli hinnata erinevaid isikuid lähtuvalt nende pildist. Fotodel kujutatud inimeste tegeliku identiteedi 
avalikustamine tõi kaasa nii mõnegi üllatuse. Peale selle jagasid vahetusõpilasena Ecuadoris õp-
pinud Triin ja Mehhikos õppinud Raely oma kogemusi ning muljeid elust nendes riikides.

 Üheskoos arutleti, milliste isikuomaduste ja oskuste arendamisele võõras kultuuris elamine 
kaasa aitab. Oma tagasisides tõid õpilased esile tunnis omandatud stereotüüpide teadvustamise 
oskust ja mõnusat vaheldust noorte külaliste antud tunnist.

Tarmo Tammes,
Räpina ÜG ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

Õpilaselt õpilasele

Tartak koolis ka matemaatikat. „See on väga raske, sest lastele 
matemaatika ei meeldi. Meil on kaasas ka kolleeg Marek, kes on 
kehalise kasvatuse õpetaja ja võrkpallitreener.“ Õpilasvahetusel 
olidki seekord kolm läbivat teemat: keskkond, sport ja kultuur.

Vestlusest õpilastega selgus, et ka neil jagub vaid kiidusõnu 
ja nad on õpilasvahetusest vaimustuses. Eelmisel aastal tutvuti 
omavahel Poolas ja paljud neist jäid suhtlema sotsiaalmeedias. 
Lapsed tõid välja, et neile meeldis Peipsi ääres Lüübnitsas vaade 
vaatertornist, muidugi erinevad põnevad  tegevused, aga kõige 
rohkem ikkagi omavaheline suhtlus.

Omi muljeid jagasid Räpina 10. klassi õpilased Karen 
ja Ketlyn:

Kuidas te omavahel suhtlete?
„Inglise keeles. Esialgu, kui me Poolas käisime, oli veidi liht-

sam: kõik oli uudne, oli palju rääkida, seekord on raskem jutule 
saada, sest kõik on justkui juba ära räägitud. Aga muidu poolakad 
on toredad, hästi avatud, sõbralikud ja aktiivsed. Kirjutasime 
FB-s omavahel hästi tihti. Nad kutsusid külla, aga nii tihe suvi 
oli, et ei jõudnud. 

Räätsamatk oli vahva, esmakordne kogemus nii meile kui 
neile. Kahjuks olid meil eraldi rühmad, mistõttu me väga ei teagi, 
kuidas neile seal meeldis, aga paistis, et ikka meeldis, olid rahul. 
Ilmaga ka õnneks vedas, nii Räpinas kui Tartus. Tartus loodus-
muuseumis olime ka eraldi rühmadesse jaotatud - neil oli inglis-, 
meil eestikeelne giid. Võib-olla selle korra miinus ongi see, et 
me oleme mitmel pool eraldi pandud mingeid tegevusi tegema, 
tahaks olla koos. Poolas olime hästi palju koos. Täna on selline 
päev, kus oleme palju koos.“

Küsimusele, kuidas Poola lapsed inglise keelt räägivad, 
vastasid tüdrukud: „Keskmiselt, normaalselt.“ Õpetajate meelest 
aga räägivad meie õpilased paremini.

Poola lapsed Maria, Magda, Julia, Kristo, Natalia, Emilia:
„Oleme siin esimest korda, väga armas koht. Räpina on 

suurem koht kui meie küla, kus me koolis käime. Meile meeldib 
siin väga, tahaks veel tulla tagasi. 

Küsimusele, mis neile siin meeldib, vastasid nad: „Ei teagi – 
kõik. Inimesed.“

Temperamentsed Poola õpilased jagasid muljeid läbisegi: 
„Kõige lahedam sellel reisil on olnud räätsamatk. Midagi niisugust 
me pole varem teinud ja isegi ei teadnud sellest midagi. See oli 
veidi raske, kuid äärmiselt lahe!“

Homme on juba lahkumine, kas tulete veel kunagi? 
„Paljudel on viimane kooliaasta selles koolis, mistõttu me ei 

tea, kas saame veel kunagi tulla, kuid kes teab…“
Tüdrukud rääkisid: „Tartus avaldas väga muljet muuseum ja 

siin Räpinas on suurepärane koht loomemaja - me kõik ütlesime 
vau! Nii väike linn ja selline maja, kus saab teha niisuguseid asju, 
mida me pole kunagi teinud! See oli põnev, et on võimalus midagi 
luua oma kätega. Kui meile näidati karpe, mida tegema hakka-
me, ehmatasime ära, arvasime, et see on nii raske. Kui tegema 
hakkasime, olime üllatunud, et saame hakkama ja tulemus oli 
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september lasteaias vikerkaar
Tarkusepäev, 1. september on tähtis koolilastele, kuid ka 

lasteaiaperele on see päev väga oluline. Juba varahommikul ter-
vitasid lasteaeda tulijaid õunte ja porganditega vahvad tegelased 
– Lepatriinu, Krõll ja Muumitroll. Just nendes rühmades alustavad 
sel aastal oma viimast lasteaiaaastat koolieelikud.

Selle aasta tegelaseks on meil Lepatriinu, kes soovib lastega 
võimalikult palju aega õues tegutseda ja toimetada. Õues koos 
õppida on ju vahva!

Meie laste kodude lugu on kodulugu. Kodust saab alguse 
Eestimaa. Et Eesti 100 laste jaoks arusaadav oleks, kujundasi-
me sel sügisel lasteaia fuajeesse „kodu”, kus igal kuul hakkavad 
toimuma tegevused, mida ka kodus toimetatakse.

6.septembril ruttasid vanemate rühmade lapsed Räpina Tule-
tõrje väljakule, et aidata koos koolilastega kehtestada Laste oma 
võim. Tegevusi ja toimetamist jätkus terveks päevaks.

10.septembril ootasid Lepatriinude lapsed külla oma vanava-
nemaid. Külalistega räägiti jutte olnust ja olevast, joonistati pilte 
ja loomulikult söödi  külakostiks toodud maiustusi. Aitäh, teile 
armsad vanavanemad!

Armas kodukoht Räpina on meile tuttav kauni rõõmsavärvilise 
seelikukirja triibustikuga. Lastelgi võiks need kaunid värvid silme 
ees olla. Koduvalla patrioot Eva Sala tuli meile appi ja kudus Räpi-
na Loomemajas Oravate rühma kaunistama ilusad seelikukirjaga 
vaibakesed. Aitäh, loomemaja! Aitäh, Eva!

Tänu õpetaja Jana kirjutatud KIK projektidele saime ka sel 
aastal sõita erinevatele õppereisidele. Lepatriinud ja Krõllid sõitsid 
Tartu Loodusmajja, kus tutvusid nii koduste kui ka eksootiliste 
lemmikloomadega. Lapsed said näha ja katsuda erinevaid loo-
mi, putukaid, isegi madusid. Tekkis teadmine, kuidas tuleb koju 
võetud lemmiklooma eest hoolitseda.

Õnneseened võtsid ette õppereisi Vapramäe-Vellavere-Viti-
palu. Uudistati, mis see sügis õigupoolest on!

Sügis oli olemas ka siinsamas meie koduses Räpinas. 
Sipsikute rühma lapsed õppisid õuesõppe raames tundma oma 
õpetajate Gerli ja Jaanika koduaias kasvavaid sügistaimi, mar-
japõõsaid, viljapuid ja isegi seened leiti üles.

Õppekäigud jätkusid. Muumid koos Krõllidega sõitsid Võrts-
järve Järvemuuseumi, kus tutvuti vees elavate kaladega ja 

vaadeldi veetaimestikku. Õppimise juurde kuulusid ka huvitavad 
veeteemalised mängud.

Sügisememm oli tellinud Ilmataadilt sügise alguse puhul 
ilusa ilma. 

Suviselt riietunud Lepatriinu ja ka kõik lapsed said Sügismem-
melt  häid soovitusi, kuidas sügisele vastu minna. Mida selga 
panna, milliseid mänge õues mängida, missuguseid töid tuleks 
veel teha jne. Sügisememm saatis lasteaiapere heade soovidega 
matkale sügise võlu otsima. Ilu oli tänavatel, pargis, Võhandu jõe 
ääres ja  Aianduskooli näitusel.

Me oleme ikka väga sportlikud. Üle-eestilise spordinädala 
raames võimlesid  õpetaja Ülle näpunäidete järgi nii lapsed kui 
ka õpetajad. Trenn tehtud, julgesime Räpina sügisteatejooksule  
oma naiskonna välja panna. Teistega koos joosta oli mõnus!

September oli kiire ja toimekas. Kindlasti oleme sama tegusad 
ka oktoobris, sest plaanid on juba tehtud. Kohtume oktoobris!

Lepatriinu rühma õpetaja 

Nati Asi

Valgamaal Tõlliste vallas Metsniku õppeväljakul toimus 
möödunud nädalavahetusel noorkotkaste ja kodutütarde 
võistlusmatk “Kuperjanovlaste rada 2017”. Võistluse korral-
dajad olid seekord Valgamaa Kaitseliidu malev, peakorralda-
ja Kaimo Vahtra. Põlvamaa oli esindatud kahe võistkonnaga, 
üks Põlva noorkotkas võistles ka viljandlaste meeskonnas.

Võistluse eesmärk oli kontrollida võistkondade võimet täita 
neile antud ülesandeid ja testida võistlejate põhioskusi ning 
füüsilist vastupidavust. 

Lisaks tavapärastele võistlusülesannetele nagu esmaabi 
osutamine, “granaadi” vise, sidepidamine, kauguste määramine, 
õhkrelvast laskmine, takistusrada, paadisõit, sõlmede ja lõkke 
tegemine, oli ka üllatusülesandeid. Üks keerukamaid ülesandeid 
oli KIMI-mäng: ümber puu oli maas ringikujuliselt piirdelint. Ring 
oli jaotatud neljaks sektoriks, igas sektoris erinevad esemed. 
Ülesandes pidi neli minutit ümber ringi jooksma, seisma ei tohti-
nud jääda, samal ajal pidi sektorites leiduvaid esemeid meelde 
jätma ja pärast need kirja panema. Üles tuli kirjutada ka see, mis 
täpselt millises sektoris asetses.

Kõrgetasemelise võistluse lõpetasid Põlva maleva Räpina 
rühma noorkotkad 16. ja kodutütred 23. kohaga. Räpina rühma 
noorkotkas Algmar Erik rääkis ülesandest Bravo, milles oldi pa-
rimad: „Kontrollpunktis Bravo olime võistluste parimad - seal oli 
tarvis kogu võistkonnaga joosta mäest üles, mäel koordinaadid 
üles kirjutada ja taas alla joosta. Asja tegi muidugi raskemaks 
asjaolu, et kaasas pidi olema umbes seitse 10-kilogrammist 
padrunikasti.“ Samuti läks hästi lõpujooks, ehk siis füüsiline katse. 

Kaitseliidu Põlva maleva noorkotkaste instruktor kiidab noori 
omaalgatusliku osalemise eest. Noorte esindaja ja autojuht oli 
Mihkel Oper. Võistlemas käisid Põlvamaalt kodutütred Kairiin 
Märtson, Evelin Arulepp, Kelli Parind, Deivi Pihlap, noorkot-
kad Algmar Erik, Andres Palusalu, Oliver Kruusamägi, Marios 

noorkotkad ja kodutütred  
panid end proovile kuperjanovlaste rajal

13. septembril toimus Tilsis nooremate kodutütarde ja 
noorkotkaste maakondlik matkamäng.

Läbida tuli umbes viie-kilomeetrine rada, kus ootasid võist-
lejaid mitmed põnevad ülesanded, mis nõudsid osavust, kiirust, 
täpsust ja meeskonnatööd.

Võistlesid noored Laheda, Vastse-Kuuste, Räpina, Ahja, 
Ruusa, Leevi, Orava, Kanepi, Värska ja Kõlleste rühmadest. Aitäh 
noortele kohtunikele Laheda, Vastse-Kuuste ja Kõlleste rühmast. 
Tuli välja, et kohtunikutöö on kordi raskem kui võistleja oma.

 Paistis, et isegi taevataat elas laste matkamängule kaasa. 
Vihmakraanid keerati paar tundi enne võistlust kinni ja päike tuli 
välja.

 
Matkamängu tulemused:
NOORED KOTKAD 10–12 
I koht – Leevi (Marti Ziukman, Karl-Kristjan Ilus)
II koht – Orava (Rait Oper, Rain Oper)
III koht – Värska (Reigo Keem, Timo Kudre)

ÖÖ täis noori ja teadust

Lasteaias Vikerkaar toimus septembrikuus palju põnevat. 
Foto erakogust

Vasakult Oliver Kruusamägi, Algmar Erik, Andres Palusalu 
ja Marios Tammes. Tüdrukud vasakult: Kairiin Märtson, 
Kelli Parind, Evelin Arulepp ja Deivi Pihlap.     Foto erakogust
Tammes ja NK Sakala maleva Ümera võistkonnas osale-
nud Joosep Lang (7. koht). 

Vaike Tammes

NOORED KOTKAD 7–9
I koht – Räpina (Gregor Matthias Rämson, Hannes Kerge)
II koht – Leevi (Ken-Marten Ilus, Mairo Mendrik)
III koht – Ahja (Jorgen Luik, Melis Lepik)

KODUTÜTRED 10–12
I koht – Laheda IV (Eliina Pisarenko, Roos-Angelika Kübard)
II koht – Vastse-Kuuste II (Mariel Urm, Katriin Saarniit)
III koht – Räpina/Laheda (Agathe Erik, Birgit Pihlap)

KODUTÜTRED 7–9
I koht – Räpina I (Reti Karlota Rebane, Birgit Käär)
II koht – Ahja III (Õie-Elin Paimets, Lisandra Kuusik)
II koht – Räpina II (Keidi Käär, Stiina Agnes Pihlapuu)

 
Reti-Karlota Rebane ja Birgit Käär esindavad Põlvamaad 6.–

7. oktoobrini vabariiklikul kodutütarde matkamängul Saaremaal.

Sille Rebane/Aile Vals

kodutütred ja noorkotkad matkasid tilsis

Tänavune „Teadlaste ÖÖ“ festival toimus 25.–29. septembrini 
ja oli pühendatud eetika, ennekõike teaduseetika, teemadele. 
Tavapäraselt võttis festivali üritustest osa ka Räpina Ühisgümnaa-
siumi ajalooring. 29. septembri pärastlõunal sõideti pärast tundide 
lõppu Tartusse, kus alustati õhtut Bulgaaria noorteadlaste korral-
datud teadusteatri etenduse “The Bomb Squad: Kitchen Science” 
külastamisega. Etendusel esitleti põnevaid katseid ainetega, mida 
võib leida igas koduköögis. Näitemäng kulmineerus kuivjää abil 
jäätise valmistamisega, mida tuli korrata koguni neljal korral, et 
omapärasel moel valminud maiust kõigile soovijatele jaguks. 
Teadusteatrist siirduti sügisvärvides Toomemäele Tartu Ülikooli 
muuseumi. Seal said ringi vanema astme liikmed koos filosoofia 
dotsent Kadri Simmiga teha tutvust surrogaatemaduse teemaga 
ja arutleda sellega seonduvate praktiliste ning eetikaprobleemide 
üle. Noorematel huvilistel oli samal ajal võimalik osaleda ülikooli 
Valges saalis aset leidnud töötubades. Kui kõige nooremad olid 
haaratud turvapuuride leiutamisega, mis pidid kaitsma kanamune 
kõrgusest langemisel purunemast, siis veidi vanemaid lapsi köitis 
geenitehnoloogia töötuba, kus muuhulgas eraldati oma süljest 
DNAd. Viimase juures osutus kõige keerulisemaks piisava koguse 
sülje kogumine. Hästi kasvatatud lapsed kogunesid keeruliseks 
toiminguks siivsalt Valge saali seinaorva sisse, eemale kõrval-
seisjate pilkudest, garanteerides vallatu mälestuse päevaks, mil 
auväärses ruumis tuleb oma ülikooli diplomitööd kaitsta. Töötuba-
de tegevused päädisid Hullu Teadlase enda kohale jõudmisega, 
kes demonstreeris erinevates katsetes kanamunade hämmas-
tavat tugevust ja arutles koos lastega mil määral on õigustatud 
elusolendite kasutamine teaduskatsetes. Loomulikult tutvuti ka 
väärika hoone endaga. Ajarännakul sai erinevate korruste vahel 
liikuda väärika, ligi sajandi vanuse Schindleri liftiga, nautida 
Toomkiriku tornidest avanevat vaadet linnale ning teha tutvust 
põrandas olevas hauas lebava väärika skeleti ning tema leidmise 
looga. Muuseumi fuajees asuva Foucault’ pendli toel saadi küll 
kinnitust meie teadmisele, et maakera pöörleb ümber oma telje, 
kuid näitus „Maailma mõõtmine“ ei andnud siiski ammendavat 
vastust küsimusele, kas Maa on lõppeks ümmargune või siiski 
lame. Näitusel kogetust võib julgelt järeldada, kuidas maakera 
iseenesest on küll ümmargune, kuid Eesti siiski lame. Mida sina, 
lugeja, arvad?

 Ülikooli muuseumis toimuv osutus sedavõrd köitvaks, et 
kavandatud Mänguasjamuuseumi muuseumimängu jaoks õiget 
aega ei jäänudki. Selle asemel otsustati üheskoos sööma minna, 
misjärel suunduti õhtut lõpetama meie rahva mälukurdude vahele 
– Eesti Rahvusarhiivi. Noored sattusid arhiivi esimest korda. Aja-
rännakut arhiivi uhiuues Noora majas juhtis tuntud ajalooprofessor 
Tõnu Tannberg. Hoidlariiulite vahel said kohalolijad tema juhenda-
misel kergitada valitud toimikute kaant ja heita pilk meie eelkäijate 
eludesse. Pikemalt süveneti nõukogudeaegsete ajalooteadlaste 
eetikadilemmadesse, mis sageli päädisid oma südametunnistuse 
puhtuse nimel eelistama uurimiseks pigem arheoloogiaalaseid 
teemasid, et jääda kindlaks oma tõekspidamistele.

Kaheteistkümnendat korda toimuv „Teadlaste ÖÖ“ festival on 
kutsutud ellu eesmärgiga tutvustada ja populariseerida noortele 
teadlaste tegevust. Ajalooring osales festivali üritustel tänavu 
kolmandat korda. See on andnud noortele täiendavaid võima-
lusi tutvuda huvitavate ja sageli nende jaoks uudsete teemade 
ning teadusvaldkondadega, laiendades ning rikastades koolis 
õpitavaid teemasid. Eriti oluline on uute teadmiste ja oskuste 
elulähedane ning kogemuslik omandamine, mis on 2013. aastal 
ellu kutsud ajalooringi otseseid eesmärke. 

Tarmo Tammes

Ajalooring teadlaste ööl.                             Foto: Tarmo Tammes 

reklaaM rahvalehes
Räpina Rahvaleht ootab kaastöid iga kuu 10. kuupäevaks!
Reklaami ja kuulutuste avaldamine Räpina Rahvalehes 
(alus: Räpina Vallavalitsuse 10.05.2016 korraldus nr 267)
1. Räpina Rahvalehes avaldatavate kuulutuste ja reklaam  
tekstide hinnad on järgmised:
1.1. Väike kuulutus (maht 8 x 4 cm): 
 eraisikule 1,60 eurot; juriidilisele isikule 6,40 eurot; 
1.2. Keskmine kuulutus (maht 8 x 8 cm): 
 eraisikule 3,20 eurot; juriidilisele isikule 12,80 eurot;
1.3. Suur kuulutus (maht 8 x 16 cm): 
 eraisikule 6,40 eurot; juriidilisele isikule 25,60 eurot;
1.4. Juriidilise isiku eriline ärikuulutus 
 (maht 17 x 17 cm) 32 eurot.
2. Räpina valla avalikes huvides avaldatavad teated ja kuu- 
 lutused, sh kolmanda sektori ja valla hallatavate asutuste  
 kuulutused avaldatakse tasuta.
3. Räpina vallas tegutsevatel ettevõtetel võimaldatakse aval- 
 dada 1 kord kvartalis tasuta reklaamtekst mahus kuni  
 8 x 16 cm.
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armastusega gruusiast… hämmeldusega samuti
Oktoobrikuu esimesel päeval võtsin suuna Riia lennujaama, 

et teha teoks kauaaegne unistus – külastada Gruusiat. Gruusia 
meenutas veidi Kreekat, kus olen aastaid elanud. Nende riikide 
elanike temperament, liikluskultuur ja tänavapiltki on sarnased. 
Mingeid elemente viskas sisse ka naaberriigist Türgist ning täna-
vapildis oli mõnus kompott ajalooetappide erinevatest jälgedest 
ja kaasaja moodsusest. 

Fantastilises vanalinna arhitektuuris avaldasid muljet itaalia-
päraste rõdude ja terrassidega üksteise külge kleebitud elumajad. 
Kahjuks oli ka palju ajahambast puretud ja räämas maju, mis siiski 
ei pisendanud linna võlu.

Grusiinlased, tundub, et armastavad eestlasi – saatusekaas-
lasi. Üllatav oli, et need, kes olid Eestis käinud või praegusel ajal 
kuidagi eestlastega rohkem kokku puutunud, tegid kohe juttu 
Curly Stringsist ja teadsid nimetada eesti keeles nende lugusid. 
Gruusia rahvusõhtulgi, kui pärast kohalike etteasteid mängiti 
osalenud külalisrahvaste muusikat, oli valitud Eesti muusikat 
esindama Curly Stringsi lugu „Maailm heliseb“, mille järgi,  muide, 
iraanlased suurepärase tantsu maha keerutasid.

Tbilisi on suur ja mingis mõttes tavaline lõunamaine suurlinn. 
Mis teda eristab vahemeremaadest on vast see, et püütakse olla 
küll eurooplaste moodi, aga kantakse endaga kaasas siiski veel 
nõukogude aja taaka. See paistis eriti silma teeninduskultuuris. 
Gruusias, tundub, pole klient veel tänaseni kuningas. Söögikohta-
des tuli mõnikord oodata ettekandjate tähelepanu, toitusid ja arvet 
üsna pikalt. Teenindussfääris ei tundnud eriti lahket kohtlemist.

Vaatamata sellele on grusiinid toredad. Omapärane kogemus 
oli taksosõit. Kohalik giid Andrei rääkis meile, kui palju taksosõit 
kesklinnast hotellini maksab ja sellest teadmisest oli kasu. Tak-
sojuhtidel oli kombeks küsida: „Kui palju pakute?“ Taksomeetrit 
muidugi ei olnud ja GPS-i ka mitte. Taksojuhid küsisid üksteise 
käest juhiseid, kuhu kuidas sõita, kui ise hätta jäid, raadiosaatja 
teel. Juhtus aga, et nii mõnelgi korral teadsime meie paremini, 
kuidas soovitud sihtkohta jõuda. Üllatav oli, et taksojuhid ei 
tundnud Tbilisi tänavaid – meie hotell polnud sugugi nurgata-
gune – see oli ühe peatänava ääres, kümnekorruseline hoone. 
Hiljem kohalike käest uurides selgus, et paljud taksojuhid polegi 
kohalikud linlased. Nad elavad maal ja käivad tegemas linnas 
tööotsi, nii nagu meil vanasti, siis, kui Eesti oli äsja vabanenud 
rõhuva režiimi ikke alt ja igaüks proovis mingit äri ajada ning 
vahelduseks sõideti vabal ajal ka taksot, et lisaraha teenida. Nii 
pole Tbilisis tänaseni veel õiget korda taksonduses. Litsentsi 
pole vaja, peaasi, et sul on plafoon, mis kinnitab, et tegemist on 
taksoga ja sõit võib alata. Et meid petta oleks tahetud - seda me 
ei kogenud. Kui taksojuht sõitis mööda öist linna tiirutades kaks-
kümmend minutit ja pakkudes, kas see või teine võib olla meie 
hotell, siis vaatamata kilometraažile ta rohkem raha ei küsinud, 
kui sõidu alguses kokku lepitud sai.

Kahel päeval tegime Tbilisist ka väljasõite. Üks sihtkoht oli 
Gori linn, kus külastasime Jossif Stalini majamuuseumi. Mees 
ilmselt tutvustamist ei vaja, kuid seik, et grusiinid, eriti just gori-
lased, on Stalini üle siiani uhked, väärib äramärkimist. 

Vaike Tammes

Reisijate muljeid:
Nati: Mingis mõttes oli Gruusias käik rännak minevikku - put-

kamajandus, poes aeglane teenindus, mitte just alati kliendisõb-
ralik käitumine (teenindamise ajal rääkimine telefoniga...). Silma 
hakkas ka sealne liikluskultuur. Hea ja uhke tõdeda, et ka meie 
Eesti oli kunagi sellel tasemel, aga oleme suutnud riigina kiirelt 
areneda. Samas inimesed olid südamlikud, meil on selles osas 
arenguruumi. Reis oli tore puhkus!

Junika: Iseloomustaksin seda reisi märksõnadega: hingemat-
tev loodus, hulkuvad koerad ja kassid, grusiinlaste külalislahkus.

Meeri: Kogesin, et müüt aeglasest eestlasest ja kiirest gru-
siinlasest ei pea paika. Kõige kohta öeldakse, et tean (näiteks 
taksojuhid), küll hiljem kuidagi ikka välja keerutab ja küsib teed 
kasvõi kliendilt endalt. Silma jäid lahkus, uhkus oma maa üle. 
Aga ka aeglus ja oskamatus.

Leo: Gruusia on ilus ja huvitav maa. Majandus on minu 
arvates küllaltki hanejalgadel ja valitseb suhteliselt suur korra-
lagedus. Eurooplasele arusaamatut on palju. Näiteks taksondus 
- taksomeetrit pole, litsentsi pole, piisab, kui ostad plafooni ja hind 
tuleb enne sõitu kokku leppida. Poendus, teenindus, hotellindus - 
seegi kõik on eurooplasele kummaline. Tundub, et tahavad raha, 
aga ei ole endale selgeks teinud sihtgrupi vajadusi. Kui on mingi 

muudatusettepanek, siis ei 
süveneta, vaid algavad lõputud 
läbirääkimised ja arusaamatu 
kellega. See ei ole see Gruusia, 
millist ette kujutasin. On näha, 
et on olnud tõsine tõus ja maa 
tehti puhtaks, aga siis ka kohe 
kukkus, kuna raha hakkas ju 
tulema! Grusiinlased on väga 
sõbralikud ja hoolivad nii kaua, 
kui ennast ei pea liigutama. Õp-
pida oli palju, kuidas ei tohiks 
meil juhtuda.

Anne: Reis oli natuke hilise 
sügise peale jäänud - ilm ei 
soosinud väga turisti. Rahvas 
oli lahke, abivalmis, sõbralik. 
Maa on ilus, loodus tõeliselt 
meeliülendav. Viimasel päeval käisime paadiga jõel sõitmas - 
Tbilisi on väga ilus linn. Palju on veel renoveerida, korrastada. Oli 
nii mõndagi kummalist, mis tuletas nõukaaega. Turg jättis tõeliselt 
värvika mulje, minul assotseerus palju Venemaaga. 

 Kairit: Gruusiasse saabusime väga vara hommikul ning nii 
jäi enne linna peale minekut uni lühikeseks. Sellest polnud aga 
suurt midagi, sest vihm karastas meid terve päeva jooksul. Päe-
vad olid võrdselt põnevust ja vaatamisväärsusi täis. Toidud olid 
fantastilised igal pool, hea veini otsa oli veidi keerulisem sattuda.

Väävlisaunad olid väga mõnusad ja teistsugused. Kohalik 
rahvas oli fantastiline ning vene keele oskaja seal hätta ei jäänud.

Gruusia on eestlasele hea sihtkoht, sest on väga odav ja 
taskukohane. Vaated olid majesteetlikud igal pool kuhu sattusime 
– oli see mägi alt üles või ülevalt alla vaadates.

Väga mõnus oli sõita furnikulööriga mäest üles – seal oli tore 
lõbustuspark, kus tegevusi tervele perele.

Toidusõbrad võivad linnas ringi ekseldes leida ka juba päris 
euroopalikke väikesi restorane, kus katsetatakse erinevate 
maitsetega. Arhitektuur on mõnus - mulle meeldib, et ei ole liiga 
ühesugune ning et kaasaegne pakub vanaaegsele erinevust.

Turg oli põnev koht. Kellel on tarvis oma vanadele nõukaaeg-
setele seadmetele varuosasid, siis neid sealt saab. Köögiviljaletid 
olid lookas heast ja paremast. Eriti meeldis mulle ürdilett - nendest 
kõigist oleksin olnud nõus kohe süüa tegema hakkama.

Kristjan: Minu jaoks iseloomustavad Gruusiat kõige enam 
märksõnad: maitsev toit, hea vein, paeluvad tantsud-laulud, 
bazaar, tasukokohased hinnad ja väävlisaunad. Minu arvates 
võiks Tbilisi olla “Teeme ära!” järgmine sihtpunkt. Grusiinid saa-
vad pea kõike kasvatada vaat et aastaringi ning seetõttu on toit 
alati värske.

Maiu: Selle reisi puhul meeldis mulle see, et oli piisavalt vaba 
aega ise Tbilisit avastada. Mulle meeldis rahvusmuuseum ja 
kõige enam jäi meelde kunstnike kohvik, kus laed ja seinad olid 
maalidega kaetud. Kohalikud olid sõbralikud. Ei tundnud ka, et 
omapäi liikuvaid naisi oleks miski ohustanud. Tantsud ja muusika 
olid väga huvitavad, eriti meeldis just mitmehäälne meestelaul. 
Meelde jäi ka see, kuidas grusiinid teevad vahet kohalikel ja 
turistidel – esimesel lõunal väikese seltskonnaga mitte-turistikas 
söögikohas oli kaua arve vaid 75 kohalikku raha, aga järgmistel 
päevadel suurema seltskonnaga turistidele mõeldud söögikohas  
juba turistihind – 400 lari. Ja mõned taksojuhid viivad su vana-
linnast hotelli 5 lariga, teised küsivad 20. Ühel taksojuhil jätkus 
nahaalsust küsida isegi sada lari!

von siversite hauaplatsi ümbritses 
sepisvõrega piire

Septembrikuu „Koidus” kirjutasin von Siversite perekonna 
külaskäigust. Hiljem selgus, et sisse on lipsanud oluline viga. 
Õigeks tuleb lugeda, et Ristipalo kalmistul ümbritses aadlipere-
konna hauaplatsi algselt sepisvõrega piire. Seda mäletavad Enu 
Mäela, Malle Terepson-Madisson jt.

Mäela rääkis, et 1980ndate alguses taheti uue kantsli juurde 
rajada platsi, kus rahvas saaks istuda. Kalmistu allus toona Ala-
küla külanõukogule, esimeheks Harald Palu. Kalmistuvaht Ellen 
Liigus tuli metsamajandist töömehi otsima, et üks vana raudaed 
maha lõigata. Mehed olid lahkelt nõus.

Suurt muutust märkasid Ellen Lappard ja Kaja Kälissaar. Nad 
helistasid Mäelale, kes oli looduskaitseseltsi esimees ja alevinõu-
kogu liige, et asi on hull, aed on maha võetud ja juba veetakse 
Siversite hauaplatsile liiva. Mäela hakkas kohe tegutsema, teda 
toetas Janhard Kaldoja ja nad suutsid ümberkorraldused peatada. 
Hauasammas jäi püsti, hauaplaadid puutumata ja liiv viidi ära. 
Sepisvõred teisaldati Köstrimäe kalmistule, seisid seal ja tassiti 
hiljem laiali.

Räpina mõisnike hauaplats jäi alles, kuigi ilma ümbritseva 
piirdeta. Tagantjärele tarkus on, et sepisvõred ja metallpostid 
oleks tulnud tagasi oma kohale panna, aga nii see tookord jäi...

Kersti Murumets, muuseumi juhataja

Muusikakooli usinad õpilased  
esinesid suvepalade kontserdil

Noor pianist Kaisa Mähar.

Tänast päeva, 04. oktoobrit võiks pidada ka muusikakooli 
õpilaste suve lõpuks, sest täna esitati neid teoseid, mis enamasti 
suvel on omandatud. Need tublid õpilased olid: Kaisa ja Maia 
Mähar, Miriam Metsanurm, Elise-Cristine Paabo, Laura Heering, 
Helerin Salve, Hannes Kerge, Georg Neimann, Gregor Mathias 
Rämson, Elise-Cristine Paabo, Alfred Vürst, Mirel Rämson, Cor-
delia Liiv, Hanna-Marleen Oras, Victoria Jürgenson, Minna Emilia 
Vürst, Zoe Emilie Jacobson, Marili Piirisild, Erle-Mai Pabusk, 
Diana Pihlap ja Angelika Apuhtin. Õpetajatest esinesid duode 
koosseisudes Erene Petrova ja Ave Astel ning kontsertmeistrina 
allakirjutanu. Igatahes mina vahepeal täiesti unustasin pilte teha, 
sest nautisin õpilaste esitust. Juba peatselt seisavad õpilastel 
ees uued väljakutsed: mitmesugused kontserdid ja esinemised. 
Ning mis peaasi – 04. novembril kell 18 ootame kõiki huvilisi 
Räpina Muusikakooli 30. sünnipäeva kontsertaktusele Räpi-
na Aianduskoolis. See sündmus on kõigile tasuta ning kõik 
huvilised on teretulnud!

Marika Klimberg-Hyötyläinen,
Räpina Muusikakooli direktor

uudis täiskasvanutele!

Muusikakool annab teada, et ka täiskasvanud saavad õppida 
kitarri ja basskitarri. Õpetajaks on Ilmars Priede. Kuna paremad 
ajad on hõivatud nooremate õpilaste poolt, siis on välja pakkuda 
neljapäev alates kell 19 ja reede kell 10 – 12.

Kasutage seda suurepärast võimalust ja tulge meile õppima! 
Lähemat infot leiate meie kodulehelt.

Marika Klimberg-Hyötyläinen
Räpina Muusikakooli direktor

Septembris oli päevakorral Leinatammede teema. Kuulus 
dirigent Tarmo Leinatamm oleks sel kuul saanud 60-aastaseks. 
Tema tütar Kris muretseb väga meeste tervise pärast, on isegi 
fondi asutanud. Oma isa tal aidata ei õnnestunud, liiga vara lahkus 
see tubli mees elust.

Septembris oli ka rahvariiete tuulutamise üritus, kus räägiti 
nende kandmisest ja hooldamisest, muidugi tuulutamisest. 

Siinkohal tahangi rääkida nii ühel kui teisel teemal. Hakkasin 
rahvariideid endale tahtma peale seda, kui õnnestus 1989. aastal 
Peda juures nn Lasnamäe akadeemias täienduskursustel olla ja 
selle raames käisime ära ka Kihnu saarel. Sinna viis meid Peda 
tekstiiliõppejõud Malle Antson. Kihnu naiste riidekirstud peitsid 
rohket varandust, igaühel oli üle 10 mündi.  Uurisime rahvariideid 
ka Eesti Rahva Muuseumis.

Kui rääkisin rahvariidesoovist oma väga heale tuttavale Evile, 
haaras ta kohe sellest mõttest kinni ja varsti oligi mul seelikuku-
pong ja pluusimaterjal olemas. 

Need sain proua Velta Raudbergilt, kes oli Tarmo Leinatamme 

ämm. Miks Velta oma riided ära tahtis müüa, seda ma ei  tea. 
Kuna meie mõõdud ei sobinud, tegi õmbleja Anu need mulle 
väiksemaks. Pluusi tikkis mulle proua Evi, nagu ka tanu, mille ta 
tegi oma pruudiloorist. 

Põllega oli probleeme, sest keegi ei tahtnud põllekangast 
kududa. Lõpuks sain linase riide Tartu poest. See oli vist Valge-
venest pärit. Peale tikkis proua Reet. Nii saingi aastaid tagasi 
omale Räpina rahvariided, kroonides tuli nende maksumuseks 
2000 krooni. 

Nüüdseks on sellest elust lahkunud juba kolm inimest, kelle 
abil ma rahvariided omale sain. Ainsana on elus õmbleja Anu. Alati 
kui neid kauneid rõivaid kannan või tantsupidu vaatan, meenuvad 
mulle need kallid inimesed. Tantsujalgu mul pole ja neid rõivaid 
kannan harva. Muidugi kuuluvad need riided edasipärandamisele 
ja selleks on mul juba noorik olemas. 

Maie Vaino

rahvariietest ja nende tegijatest
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tunnustati laulu- ja tantsupeo osalisi

Europeadel osalemine ei tähenda ainult ametlikul kaval  
kohalolekut – ka ööbimiskohtades kõlas hilisõhtul pillimäng ja laul. 
Lapsed mängisid, noored kuulasid muusikat, tantsisid, mängisid kaar-
te. Meilgi oli akordion kaasas ning hääled said kõlada ja jalad tatsuda. 
Kord tuli ühe lastekollektiivi juht meid manitsema, et lapsed tahavad 
magada. Teatavasti leidub peaaegu igale olukorrale mõlemaid pooli 
rahuldav lahendus – sulgusime siis koridorist ära bussikaaslastest 
“naabrinaiste” tuppa ja võtsime mõned detsibellid vaiksemalt. Üks 
slovaki noortegrupp teisest koolist läks aga käitumisega üle piiri ja 
saadeti koju. 

  Saabumispäeva ehk 26. juuli õhtul toimus festivali pealaval 
tervitusõhtu tantsulavastus “Jõgi”, kus peaaegu 300 lauljat, tantsijat 
ja muusikut jutustasid loo kahest Turu tüdrukust. Neljapäeval said 
hoo sisse tänavakontserdid ja õhtul avamistseremoonia. Nii mitmegi 
riigi esinemistel oli selgelt märgatav omapära: Portugali tantsudel 
hoiti käsi üleval, rütmiliselt sõrmi nipsutades, Hispaania – loomulikult 
kastanjettide klõpsude saatel, Iirimaa tantsijad andsid valu jalgadele, 
käsi peamiselt küljel hoides, lõpulavastusel osalesid nende grupis 
kaks ratastoolitantsijat. 

Tõstku nüüd käsi need, kes kõmpidega käinud. Tublid! Aga nüüd 
need, kes kõmpidel tantsinud... Igatahes tegid seda Prantsusmaa 
rühma neli artisti. Tundus, et esitleti karjaste tantsu. Esinejate hulgas 
märkasime päris palju hallipäiseid – tants ei tunnista vanusenumbrit!

  Reedel jätkusid tänavatantsud uutes kohtades. Meie kohapeal-
ne giid Sigrid koos kaasa Janariga aitasid meil ja bussijuhil suures 
melus ja tänavate rägastikus õigeks ajaks õigesse kohta jõuda. Õhtul 
korraldasid kohalikud eestlased külaliseestlastele kontsert-vastu-
võtu. Selle aukülalisena saabus kohale ka meie harjumuspärane 
ilm – korralik vihmasadu. Esinejad end sellest heidutada ei lasknud 
ning läbi lompide keerutati ka peale eeskava. Viimaseks päevakorra 
punktiks sai meiepoolne “Kaerajaani” õpetamine. Seepeale pakkusid 
õhtu korraldajad välja variandi, et järgmisel aastal võiks Eesti üritada 
“Kaerajaani” tantsijate rekordit.

  Laupäeva hommikupoole sätiti oma rahvariideid erilise hoolega, 
sest pealelõunal algas rongkäik. Eestipoolne Europeade peakorral-
daja Valdo Rebane käis kõikjal ringi ning mõnigi sai märkuse, kui 
midagi valesti. Siiski oli tuju ülev, ilm suurepärane ning peale oma 
koha leidmist lasid mõned rühmad lahti laulu või tantsu, seda rong-
käiguski jätkates. Meie kõrval olevad slovakid õpetasid oma tantsu 
lätlastele ning teisedki lisandusid rõõmuga. Igale rühmale anti väike 
plakat riigi ja rühma nimega, lisaks pidi endal kaasas olema Eesti ja 
Euroliidu lipp ning soovitavalt rühma vimpel. Tänu viimasele märgati 
meid kaugemalt ning üks mees saatis tervisi oma Verioral elavale 
emale. Eesti  keeles hüüti ka “tere” ja “elagu”, meie hõiskasime 
vastu.”Lindad”-”Marid” kulgesid vahepeal reilendrisammul.

    Tunnike peale rongkäiku pidi algama laste pidu, kuid neile 
õpetati vaid Humppa samme ning peale seda alustas mängu Tallinna 
rahvamuusikabänd. Sujuvalt läks ettevõtmine üle eestlaste peoks. 
Tantsiti nii laval kui treppidel, kust korravalvurid meid lõpuks ära 
ajasid – betoon võib kokku variseda... Küllap oli säästuseguga tehtud.  

Üllatus-üllatus! Jõuluvana oma eidega saabusid vaatama, kui-
das Soome tantsu Humppa osalusrekordit püstitatakse. Täpselt kl 
20.00 läks katse lahti. Video sellest ilmub internetti jaanuarikuus. Ju 
jõutakse selleks ajaks tantsijad üle lugeda. Oli lõbus, sest sammud 
ammu õpitud ja lihtsad, lisaks mõnus soomekeelne laul - kahju, et 
sõnadest aru ei saanud. 

Pühapäeva hommikupool anti suurest peost väljapuhkamiseks või 
väikelaevaga sõidu nautimiseks. Lõpukontserdil Gatorade Center´is 
osales vähem rühmasid, kuid hoogu tundus rohkem olevat.

Esmaspäeva varahommikul susime koduteele. Turust Helsingis-
se viis kiirtee, millel 120-ga lubatud sõita. Maantee ääres kõrgusid 
võimsad kaljud vaheldumisi põldudega. Teed ääristas võrkaed, ta-
kistamaks loomi rataste all otsa leidmast. Seetõttu kulgesid risti üle 
tee mitmed ökoduktid loomadele. Suhteliselt tasase maa eestlastel 
oli huvitav sõita läbi kaljusse raiutud tunnelite, mis olid nummerdatud 
ja nimedki pandud. Loomulikult oli seal ka valgustus. Kõige pikem 
tunnel – 2,3 km. Selle aja jooksul jõudsid Antsla ja Osula naised 
Europeade tunnusmeloodia 12 korda läbi laulda! 

Ning lõpuks statistikahuvilistele: ööbimiskoole oli 19, söögikoole 
6, osales 312 kollektiivi kokku üle 6000 osalejaga. 

Meie ettevõtmist toetas  Räpina Kultuurkapital ja Räpina Valla-
valitsus. 

“Murelite” tantsija 

Marju Lodi
----------------------------------------------------------------------
*Avaldatud lühendatult

Meenutusi  
suurest euroopa peost*11. oktoobril peeti Räpina Aianduskoolis Põlvamaa laulu- 

ja tantsupeo „Olnust olevale” ja XII noorte laulu- ja tantsupeo 
„Mina jään” tänupidu, kus tunnustati osalenud kollektiive ja 
nende juhte.

Tänuõhtu ava- ja tervitussõnad laususid Põlvamaa Omava-
litsuste Liidu juhatuse esimees Kaido Kõiv ja Põlva maavanem 
Igor Taro. 

Põlva maakonna poolt tunnustati kollektiivide juhte tänukaardi 
ja raamatuga „Laulan laevatäie”, mille kontseptsiooni autor on 
Sabine Burger ja kes ise on raamatu loomise ideed andnud 
edasi järgnevalt:

„See on raamat, kus silmadel on kuulamist. Siin kõlavad 
traditsioonilised laulutekstid, lood ja mõtted laulmisest ning fotod 
lauljatest. Fookusse on võetud laulmine kui võimalus olla üleni 
hetkes, päris omaette. Aga ka laulmine kui viis teistega koos olla 
ja juttu vesta. Laulmine Eestis kui kohtumine, ajalugu, rahvaliiku-
mine, väljendusvorm, identiteet.”

Lisaks Põlvamaa Omavalitsuste Liidule ja Põlva Maavalitsu-
sele edastasid oma tänusõnad ja meened Eesti Laulu- ja tantsu-
peo SA ning Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts. Samuti 
anti üle Eesti Kooriühingu poolt väljastatud kategooriatunnistused.

Kontsertkavaga astusid üles Põlva ja Räpina Muusikakooli 
laulusolistid Riivo Jõgi ja Margot Suure juhendamisel. Läbivaks 
teemaks oli tagasivaade möödunud suvel toimunud laulu- ja 
tantsupeole. Lauljaid saatis Riivo Jõgi, kes osales koolinoorte 
laulupeol nii orkestridirigendi, helilooja kui ka arranžeerijana.

Laulu- ja tantsupeol osalenud kollektiivide tänusündmus 
korraldati ja rahastati Põlvamaa Omavalitsuste Liidu ja Põlva 
Maavalitsuse koostöös.

Helje Põvvat
Kultuuritöö peaspetsialist

Põlva Maavalitsus

valimistest, õpsidest ja piimast
Meenuvad aastatagused lood neist sündmustest. Olin siis noor 

valija ja läksime koos vanema vennaga Oktoobri tänavale kultuuri-
majja valima. Seda maja ega venda pole enam.

***
Õpetajate päeval olin väga kurb, kui keegi mind ei õnnitlenud, ma 

nii ootasin väikest tähelepanu. Mu huumorimeelega vend lahendas 
mu kurbuse nii, et teel koju läksime postkontorisse ja vend kirjutas 
mulle õnnitluskaardi. Asi seegi!

Nüüd aastaid hiljem tuli mulle see lugu meelde, kui kinkisin lille ja 
õnnitluskaardi noormehele, kes oli jõudnud juba olla neli päeva noor 
õpetaja õpetajate päevani.

***
Piima lugu tuli meelde siis, kui Jaan rääkis Värska Vee tegemis-

test. Kui liini ühest otsast läheb sisse plastpunn ja teisest tuleb välja 
pudel. Hakkasin selle jutu peale südamest naerma, sest meenus Tar-
mo piimalugu. Pealinna poiss oli siis vist juba 6-aastane, kui mamma 
temalt küsis, kust piim võiks tulla. Poisil oli vastus valmis - lehm teeb 
pudeli valmis ja paneb piima sisse. Töötasin tol korral brigadirina 
Petseri venelastega Hirmo põllul, võtsin lapse kaasa, et talle põllu 
servas lehma näidata. Kuid lehm mäletses ja jalule ei tõusnudki. 
Nii ei saanudki me tol korral piimaasja selgitada. Sellest mehest on 
saanud tubli pereisa ja ärimees. Usun, et ta teab ka, kust piim tuleb. 

Maie Vaino

Linte küla ajalooline nimetus on Linuta. Esmamainimisest 
on möödas 435 aastat. Selle tähistamiseks korraldasime 16. 
septembril kell 12 Linte külapäeva, mis toimus Linte Raamatu-
kogu-Külakeskuse ümber oleval külaplatsil.

Päeva esimeses pooles keskendusime ainult noortele. 
Viisime läbi erinevaid seltskonnatantse ja mänge nagu näiteks 
seltskonnatants „Kui sul tuju hea“. Panime noored proovile ka 
jalgpallis, kus nooremad võitsid veidi vanemaid suure edumaaga. 
Kõige huvitavamaks ja põnevamaks osutus Linte küla aardejaht, 
kus tuli kaarti lugedes läbida viis erinevat kontrollpunkti ning 
kuuendas tuli leida aare.

Kell 16.30 hakkas küladevaheline jalgpallimatš. Sel aastal 
osales kolm meeskonda: Linte küla, Raadama küla ja küla-
lisvõistkond Lähtelt. Esimesena mängisid Linte küla ja Lähte 
külalisvõistkond. Seis jäi Linte 5 ja Lähte 4 väravat. Öeldakse, 
et iga sportivat inimest võivad ohustada vigastused. Sel korral 
mängu käigus sai üks Lähte meeskonna liige vigastada ning pidi 
võistluse katkestama. Teisena läksid jalgpalliväljakule Linte küla 
ja Raadama. Mäng lõppes viigiga. Pärast penalti-ööke sai võidu 
Raadama küla.

Kell 18.15 külastas esmakordselt Linte küla Räpina pääste-
komando uus auto Uku ja meeskond tutvustas kõigile huvilistele 
tuletõrjetehnikat.

16. septembril toimus Räpina vallas Linte külas üle pika 
aja tore külaelanikke ühendav sündmus – Linte külapäev. 
Et niisugust külapäeva vaja on, räägivad numbrid iseenda 
eest – Linte külapäeva külaliste raamatusse olid end kirja 
pannud 232 inimest. Ähvardavatele vihmapilvedele vaatama-
ta jäi Linte küla suuremast vihmast puutumata. Paar väikest 
sabinat ei heidutanud osalenuid.

Linte külapäeva avasid kõnedega Räpina vallavanem Kaido 
Palu ja volikogu esimees Teet Helm. Helmil kauaaegse vallavane-
mana oli nii mõndagi meenutada seoses Lintega. Muidugi kiitis ja 
tõstis ta esile Linte küla 18-aastast aktivisti Andri Võsokovskit, kel-
le eestvedamisel, utsitamisel ja õhtu juhtimisel külapäev toimuski.

Helm meenutas: „Lintes on aegade jooksul nii mõndagi 
toimunud. Kunagi oli ülivõimas külakeskus praeguse Belluse 
hoones. Siis vahepeal kadus külakeskus sootuks ja Lintes oli 
natuke nukravõitu olukord. Selle eest, kus me täna oleme, võiks 
väikse kummarduse teha Linte oma küla poisile Margus Leivole, 
kes pani omal ajal vallavalitsuse ja volikogu sellisesse „olla või 
mitte olla“ seisu. Marguse ütlemine selle aja pisku katuseraha 
jaotamise osas oli niisugune: „Kas hakkate Linte külakeskust 
ehitama või ei hakka – siis saate katuseraha või ei saa!“ No 
alguses seemnerahana oli ta muidugi olemas ja kahju sedagi 
raisku lasta. Linte oleks külakeskuse saanud tõenäoliselt nii kui 
nii, vähemalt selle aja jooksul tänaseni, aga see tempokas algus 
oli just nii – mäletan seda, nagu see oleks eile olnud – seda 2006. 
aastat… Tore on – Lintes on selline tegemise väike iva kogu 
aeg olnud. Müts maha Linte külanaiste ees käsitöö poole pealt, 
mäletan hästi neid aegu, kui mulle „vitsa“ anti selle eest, et saal 
kajas ja kõik muu, mis ei ole hästi ning millega pole siiani hästi 
hakkama saanud mitmed mehed-naised… aga eks meil ikka 
juhtub, et midagi jääb tegemata. Soovin, hea Linte rahvas, head 
külapäeva ja häid järgnevaid päevi. Oleme optimistid!“

Üheskoos vallaesindajatega heiskas endine Linte Raamatu-
kogu juhataja Helve Streiberg, kes üksteist aastat tagasi esimese 
külapäeva korraldas, Linte lipu Curly Stringsi laulu „Kauges 
külas“ saatel. 

Tore on ka see, et umbes nädal enne külapäeva sai Linte 
endale ka mänguväljaku. Selle eest kuulub lintekate eriline tänu 
Räpina valla arendusspetsialistile Ester Lematsile, kes nägi teiste 
osapoolte sõnul kõige rohkem vaeva mänguväljaku rajamisega 
– hinnapakkumiste võtmine, planeerimine ja korraldamine sin-
namaani välja, et oli lõpuks ise ka liivakasti liiva kühveldamas. 
Tore, et leidub selliseid hakkajaid noori, nagu Ester ja Linte 
suursündmuse – külapäeva eestvedaja Andri. Tänu niisugustele 
inimestele meie külad elavad.

Vaike Tammes

linte küla pidas laupäeval külapäeva
Õhtune meelelahutusprogramm algas kell 19. Kutsusime 

külla rahvatantsurühmad Murelid ja Helgerid ning kõhutantsutrupi 
Yaarian. Tantsumuusikat mängis ansambel Hoia ja Keela. Õhtu 
kõige põnevamaks esinejaks oli aga üllatusesineja, Virge Mastik 
Anne Veski kostüümis.

Linte külapäev aitas liita kogukonda, luua uusi kontakte ja 
üles soojendada vanu suhteid. Külapäeva korraldamine oli vajalik 
kultuuri ja traditsioonide edasikandmiseks ja arendamiseks. Selle 
aasta külapäevaga soovisime muuta meie küla kokkusaamise 
traditsiooniks. 

Uued elanikud sageli ei tea endistest elanikest midagi. Sellel 
külapäeval oli võimalik „Linte küla minevik ja olevik“ kogumikku 
lugedes ja pilte vaadates nooremal põlvkonnal teada saada, 
kes elas nende praeguses kodus enne ning vanem põlvkond 
sai meenutada noorusaegu. Mälestused on kallid. Neid tuleb 
hoida ja edasi anda.

Aitäh veelkord kõigile toetajatele, külarahvale ning külalistele. 
Kohtume järgmisel aastal!

Andri Võsokovski 
koos korraldusmeeskonnaga

ilmataat soosis linte külapäeva

Vallaesindajad pidulikult 
lippu heiskamas.

Linte külapäevad pakkusid 
tegevusi suurtele ja 

väikestele

Küladevaheline jalgpallimatš.              Fotod: Aivo Parmson
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kultuurikalender oktoober-noveMber

L, 21. X 13 Kohtumine kirjanik Siiri Laidlaga 
   Leevaku Raamatukogus
K, 25. X 10 Lasteaia spordipäev 
   Räpina Ühisgümnaasiumis
N, 26. X 15 Koolivaheaja kokanduskursus lastele: 
  Pitsavõileivad ja kodused kartulikrõpsud. 
  Juhendab Liilia Raik. Osalustasu 6 eurot. 
  Broneerimine ja lisainfo telefonil 5301 0830 või 
  e-postitsi maiu@ariabi.ee 
   Räpina loomemajas
N, 26. X 18 Pidu kolme põrsakesega. Põnevad ja 
  maagilised teaduskatsed, võimalus ise 
  kehastuda väikeseks teadlaseks ning katsetele 
  käed külge panna. Lõbusad mängud ja 
  teadusviktoriin. 
   Linte Raamatukogu-Külakeskuses
N, 2. XI 15 Hingedepäeva hardushetk 
   Ristipalo kalmistul
L, 4. XI 17 Räpina Muusikakooli 30. sünnipäev. 
  Lisainfo telefonil 799 9530 või 
  e-postitsi muusikakool@rapina.ee 
   Räpina Aianduskooli saalis
K, 8. XI 9.15 Teater Nipitiri. Pilet 2.50. 
   Räpina Lasteaias Vikerkaar
K, 8. XI 19 Etendus „Oranžid tropid kõrvas“. 
  Laval Indrek Taalmaa. Pilet eelmüügis 10 eurot, 
  kohapeal 12 eurot. Piletid müügil Räpina Valla 
  Kultuurikeskuses, Ruusa Kultuurimajas ja 
  Ruusa Raamatukogus. Info ja broneerimine 
  telefonil 796 1363 või e-postitsi 
  kultuur@rapina.ee 
   Ruusa Kultuurimajas
R, 10. XI 13 Miilitsapäeva koosviibimine. 
  Info telefonil 799 9545 või 
  e-postitsi muuseum@rapina.ee 
   Räpina Koduloo- ja Aiandusmuuseumis
P, 12. XI 11 Töötuba: Juustune kana-aedviljaroog ja 
  kartulikotletid. Juhendab Lille Mestiljainen. 
  Osalustasu 13 eurot. Broneerimine ja lisainfo 
  telefonil 5301 0830 või 
  e-postitsi maiu@ariabi.ee 
   Räpina loomemajas
E, 13. XI 18 Johan Randvere klaverikontsert. Esitusele 
  tuleb U. Sisaski „Tähistaevas“, valik klaveripalu 
  helilooja tähistaevatsüklitest. Pilet täiskasvanule 
  5 eurot, õpilastele ja pensionäridele 3 eurot, 
  Räpina Muusikakooli õpilastele tasuta. 
  Info 799 9530 või muusikakool@rapina.ee 
   Räpina Muusikakoolis
R, 17. XI 18 Räpina Avatud Noortekeskus 15! Lisainfo 
  5621 8491 või enepikner@gmail.com 
   Räpina Aianduskooli saalis
L, 18. XI 12 Töötuba: Jõuluteemaline klaasvitraaž. 
  Juhendab Natalia Diakova. Osalustasu 
  15 eurot. Broneerimine ja lisainfo telefonil 
  5301 0830 või e-postitsi maiu@ariabi.ee 
   Räpina loomemajas
E, 20. XI 11 Räpina Muusikakooli õpilaste kontsert 
   Räpina Ühisgümnaasiumis
K, 22. XI 19 Vana Baskini Teatri etendus „Kõik meestest“. 
  Pilet 15 eurot, sooduspilet 13 eurot. 
  Piletid müügil Piletilevis ja Räpina Valla 
  Kultuurikeskuses. Lisainfo 796 1363 või 
  kultuur@rapina.ee 
   Räpina Aianduskooli saalis
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 
  Üritus tasuta.
   Räpina Aianduskooli saalis

oktoober 2017

ÕnnitleMe vaneMaid!

Greteli Pastak 
12.09

Cristella Lääne 
23.09

Kaks siidpehmet käekest
ja süütut särasilma,
üks väike süda,
mis ei tunne kurja ilma...
Jäi kitsaks all südame,
valuga koos tuli ilmale
väike-väike inimene.

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

Elfriede Kristoving 
16.09

Armilda Punnisk 
20.09

näitused
Näitus „Aita Neemre kingitus Eestile“ on avatud Sillapää 
lossi saalis.
Näitus „Vello Ootsing südame ja hingega kodustel radadel“ 
on avatud Räpina Raamatukogus.
Näitus „Kitä umma järvekeista, kallist kalarannakõista“ on 
avatud Võõpsu pritsikuuris. (Külastamine eelneval kokkuleppel 
muuseumiga telefonil 799 9545 või e-posti aadressil muuseum@
rapina.ee.)
Monica del Norte maalinäitus on Räpina loomemajas avatud 
novembri keskpaigani.

kasvo’ räpinä sisen ja ümbre
Kas saie pihlast Räpinä vatõr?
Mõts ja papõr oma’ kuulsust toonu’ tälle.
Pargin kõiv kasus, edenimi täl papõri-,
Ta man saisva nulu’ iks alalõ.
Pargi korgõmba’ puu’ omava lehtkuusõ’,
kuldnõklo puistasõ lumõlõ.

Ilman tuntas Räpinä tsireliid.
Suurõ künnäpuu’ Võhandu pervil.
Kõivo’ Setomaa tsihin tiid näütäse’,
Võro poole meid pedäja’ juhatasõ.
Vanno paplide asemel’ om’ istutõt pooppuu’
popp puu - vähändäs liikluse saasta!

Pääliinan kitetäs Põlvamaa maaskit
tuu Räpinä väärtüst viil tõst.
Nii Toolamaa Peedel ja Hüdsi ja Salve
ja Siilbaumi Tuljo paiga kuulsust viil tõst.
Hää ubina sort “Ligol” Halika talost
toda suurliinan nõvvõtas just.

Vesiroosi’ jälle häitsese’ järveviin.
Suve lõpp küdsä pihlalõ tsäukõ.
Kae, savikivisaańa pääl põlitsel, punatsõl
roni viinapuuvarsi ja tsäukõ!
Vot säändse’, mu avvustõt küläline kaugõlt, 
oma’ kasvo’, kiä Räpinä ümbre.

Laul Räpina taimede ainetel
(vt sept. vallalehte)

Vaike Kasekamp 

räpina valla kultuurikeskuse 
kollektiivid 2017–2018

Segarahvatantsurühm HELGERID,  
juhendaja Indrek Varik  

Naisrahvatantsurühm RAPPINVÖÖ,  
juhendaja Urmo Haidak  

Segarahvatantsurühm REILENDER ja Ruusa naisrühm, 
juhendaja Hele Aia 

Naiskoor KOIDULA,  
juhendaja dirigent Jaanus Prükk   

Ruusa segarahvatantsurühm Naksid ja Roosid,  
juhendaja Margit Mathiesen 

Memmederühm PIHLAMARJAD,  
juhendaja Anu Nael  

Memmederühm MURELID,  
juhendaja Evi Tamm      

Vokaalansambel FANNI,  
juhendaja Margit Kokmann

Uusi liikmeid võtavad vastu REILENDER, Ruusa 
naisrühm, naiskoor KOIDULA, Naksid ja Roosid ning 
vokaalansambel FANNI.

Lähem info kultuurikeskuse telefonil 796 1363 või  
kultuur@rapina.ee

24.10–30.10.2017  
on räpina postkontor  

ajutiselt suletud. 

Oleme viinud ajutise sulgemise perioodi võimalikult 
lühikeseks ja loomulikult tagame postiteenuse kätte-
saadavuse klientidele ka postiasutuse ajutise sulgemise 
ajal. Kliendid saavad kasutada kõiki postiteenuseid 
asenduspostiasutuses või tellida kirjakandja koju/tööle. 
Postmarkide, kaartide ja ümbrike müügiks oleme sõlmi-
nud lepinguid alternatiivsete müügikohtadega, et kliendid 
saaksid mugavalt osta kõike kirja saatmiseks vajalikku. 
See on klientidele täiendavaks võimaluseks ka postiasu-
tuse tavapärase töökorralduse ajal.

 
Asendav postiasutus
Räpina postkontorit asendab ja väljastab saadetisi 
Põlva postkontor, asukohaga Kesk tn 10, Põlva linn.

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

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.


