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nr 162

valla valimiskomisjoni  
esimehe veerg

Iga nelja aasta tagant, oktoobrikuu kolmandal pühapäeval, 
toimuvad kohaliku omavalitsuse volikogu valimised, mille tule-
musena valitakse volikogu liikmed, kes hakkavad kujundama 
valla käekäiku, otsustades milline on meie elukeskkond, kus ja 
millist haridust omandavad meie lapsed, kas ettevõtlikel on, kus 
ja kellega oma ideid realiseerida ning palju muud.

Sellel sügisel seisab ees oluline muutus meie koduvallas. 
Lõpusirgele on jõudmas pikalt Eestis kavandatud haldusreform, 
mille tulemusena suureneb ka meie koduvald, haarates pea kogu 
Räpina kihelkonna-aegsed alad. Lepped selleks on tehtud juba 
eelmise aasta lõpus ja pärast valimistulemuste väljakuulutamist 
moodustub Meeksi, Räpina ja Veriora valla ühinemisel uus oma-
valitsus – Räpina vald.

Valla valimiskomisjon on volikogu 21 kohale registreerinud 
neljast erakonnast ja ühest valimliidust kokku 118 kandidaati.

Võrreldes eelmiste valimistega on õigus valimistel hääletada 
ka 16–17-aastastel noortel.

Oma hääle saad anda mitmel moel. Hinda aegsasti, kas saad 
hääletada elukohajärgses valimisjaoskonnas valimispäeval või 
kasutad teisi hääletamisviise.

5.–11. oktoobril on avatud igas maakonnakeskuses vähemalt 
üks valimisjaoskond, kus kõik valijad saavad hääletada väljaspool 
oma elukohta. Hääletamine algab kell 12.00 ja lõpeb kell 20.00.

Elektrooniline hääletamine (e-hääletamine) on üks võimalus 
teiste hääletamisviiside kõrval. E-hääletamine algab 5. oktoobril 
kell 9.00 ja lõpeb 11. oktoobril kell 18.00, täpsemalt www.vali-
mised.ee.

Eelhääletada saab 9.–11. oktoobril  

kell 12.00–20.00 viies valimisjaoskonnas. 
1) valimisjaoskond nr 1 – 
Kooli tn 5, Räpina linn, Räpina vald, Põlva maakond;
2) valimisjaoskond nr 2 – 
Räpina mnt 2, Veriora alevik, Veriora vald, Põlva maakond;
3) valimisjaoskond nr 3 – 
Kesk tn 20, Mehikoorma alevik, Meeksi vald, Tartu maakond;
4) valimisjaoskond nr 4 – 
Tammistu tee 20, Linte küla, Räpina vald, Põlva maakond;
5) valimisjaoskond nr 5 – 
Mõisavahe tee 7, Ruusa küla, Räpina vald, Põlva maakond.
Hääletada väljaspool oma elukohta saab eelhääletamise ajal 
valimisjaoskonnas nr 1–3

Valimistepäeval, 15. oktoobril on avatud hääletamiseks kõik 
viis valimisjaoskonda kell 9.00–20.00, kus valija saab hääletada 
oma elukohajärgses valimisjaoskonnas.

Kellel ei ole võimalus kasutada eelnimetatud võimalusi, saab 
esitada kodus hääletamise taotluse. Taotluse saab esitada ka 
telefoni teel elukohajärgsele jaoskonnakomisjonile valimispäeval 
kella 14.00-ni. 

Valimisjaoskonda minnes võta kindlasti kaasa isikut tõendav 
dokument.

Räpina vallas valimiste korraldusega seonduv informatsioon 
on avaldatud valla kodulehel aadressil: www.rapina.ee/valimised.

Lisaks leiab infot Vabariigi Valimisjomisjoni kodulehelt www.
valimised.ee.

Uue Räpina valla sünni juures on oluline roll igal valimis-
õiguslikul vallakodanikul. Hea valija, kui sa hoolid oma kodust ja 
koduvallast, siis tule 15. oktoobril valima ja tee oma valik, sest 
sinu antud häälest oleneb, kes siinset elu edaspidi korraldavad.

Kalle Laht,
Meeksi valla, Räpina valla ja Veriora valla 
ühinemisel moodustuva Räpina valla 
valimiskomisjoni esimees
Küsimused ja teave 
telefonil 799 9502, 
e-post kalle@rapina.ee

Eesti Reformierakond
nr 101 TEET HELM
nr 102 PEETER SIBUL
nr 103 ENE TIGAS
nr 104 GUNNAR PAE
nr 105 MEELIS MÄLBERG
nr 106 TOOMAS HEERING
nr 107 MIIA-KERSTI SULTSMANN
nr 108 UNO NAGELMAA
nr 109 KATI HEERING
nr 110 VELLO KASEARU
nr 111 VILJA KVETKOVSKI
nr 112 JANNO TAMMPERE
nr 113 ESTER NAGLAND
nr 114 ÜLO TUULING
nr 115 EVA SAAR
nr 116 IVO TOMBAK
nr 117 EVA SALA
nr 118 ÜLLE HERR
nr 119 KRISTER MATTO
nr 120 IGMAR MATTO
nr 121 KAIE HIRMO
nr 122 LAUR LEPSON
nr 123 ALAR ASSOR
nr 124 KRISTA KALLARI
nr 125 LAURI LUIGELAHT
nr 126 PIRET VARJUND
nr 127 AAPO ILVES

Eesti Keskerakond
nr 128 MARGUS NARUSING 
nr 129 ALEKSANDR SUVOROV 
nr 130 KALLE MÄLBERG 
nr 131 MAIT MEENSALU 
nr 132 MATI TIIGIMÄE 
nr 133 MALLE AVARMAA 
nr 134 AVE HAAMER 
nr 135 VLADIMIR USSANOV 
nr 136 VIRVE TUND 
nr 137 NIINA POROŠINA 
nr 138 KAIUS ZOVO 
nr 139 MIHKEL GUTJUMA
nr 140 TEA TENSON 
nr 141 MERIKE PAAP

Sotsiaaldemokraatlik Erakond
nr 143 KAIDO PALU
nr 144 ANDRI VÕSOKOVSKI
nr 145 ULVI VOITER
nr 146 TIIT MÄHAR
nr 147 MAARIKA LOODUS
nr 148 AIRA MEITUS
nr 149 SIIM LIISKMANN
nr 150 ARTUR MURUMETS
nr 151 VIRGE MASTIK
nr 152 BORISS RÕŽOV
nr 153 INES OSIK
nr 154 ANNE LIISKE
nr 155 VEIKO VIŠNAKOV
nr 156 ANU PALMAR

nr 157 RIHO NARUSKI
nr 158 ALEKSEI RAUD
nr 159 DEIVI ORG
nr 160 JUNIKA ADSON
nr 161 SVETLANA HRABROVA
nr 162 JURI PETROV
nr 163 TOIVO LEES

Valimisliit Ühtne Vald
nr 164 ENEL LIIN 
nr 165 ULLA PREEDEN 
nr 166 CLAID SAKSON 
nr 167 LEO KÜTT 
nr 168 KAAREL TIGANIK 
nr 169 VITALI RÕŽOV 
nr 170 REET AASMA 
nr 171 SVEN ADAMSON 
nr 172 KAAREL GLASER 
nr 173 MEELIS JAEMAA 
nr 174 ANNE KALDOJA 
nr 175 KAREL KALDOJA 
nr 176 KALLE KANNEL 
nr 177 ALLAN KOLPAKOV 
nr 178 KARMEN KUKK 
nr 179 RIHO LAANOJA 
nr 180 KRISTI LILLEMÄE 
nr 181 RIINA MIKKO 
nr 182 ARGO MUST
nr 183 KRISTIINA NAGEL 
nr 184 KÄTLIN NEIMANN 
nr 185 MIRJAM OJASAAR 
nr 186 KERT PREEDEN 
nr 187 RENE PREEDEN 
nr 188 ANNELI PROSA 

kohaliku oMavalitsuse volikogu valiMised 2017
Räpina vald 

VALIMISRINGKOND NR 1 KANDIDAATIDE KOONDNIMEKIRI
nr 189 JANE RAUD 
nr 190 SILLE REBANE 
nr 191 KALMER SAAREMÄE 
nr 192 ISTMAR SALF 
nr 193 PIIA STRUNOVA 
nr 194 KARIN SULG 
nr 195 ÄLAN ZUPSMANN 
nr 196 LEA TÄHE 
nr 197 IRINA VEGNER

Eesti Konservatiivne 
Rahvaerakond
nr 198 TIIT KALA
nr 199 VLADIMIR KONDRATJEV
nr 200 JAANUS TASA
nr 201 ANDRES TEEPALU
nr 202 ARTUR POLTAN
nr 203 HELE PILV
nr 204 JÜRI VAIDLA
nr 205 KAIRI KIVILO-AUST
nr 206 KAISA HÄLVIN
nr 207 KASPAR KRIISA
nr 208 KRISTO LAINE
nr 209 MARI KALA
nr 210 MARINA KEDROVA
nr 211 MARTIN SEPP
nr 212 MEELIS KONSAP
nr 213 MERLIN MAHLAKAS
nr 214 PIRET JÜRIÖÖ
nr 215 TIIA ILMET
nr 216 TIINA PIHO
nr 217 TOOMAS SONGI
nr 218 TORMI TRUMSI
nr 219 LEMBIT OKSAR

Meeksi valla, Räpina valla ja Veriora valla ühinemisel 
moodustuva Räpina valla

valiMisjaoskondade  
asukohad ja teleFonid

valiMisjaoskond nr 1 – 
hääletusruum asub Räpina Raamatukogu ruumes, mille aadress on Kooli tn 5, 

Räpina linn, Räpina vald, Põlva maakond, telefon 5887 4206;

valiMisjaoskond nr 2 – 
hääletusruum asub Veriora külakeskuse saalis, mille aadress on Räpina mnt 2, 

Veriora alevik, Veriora vald, Põlva maakond, telefon 5887 4217;

valiMisjaoskond nr 3 – 
hääletusruum asub Meeksi valla Seltsikeskuse ruumes, mille aadress on Kesk tn 

20, Mehikoorma alevik, Meeksi vald, Tartu maakond, telefon 5887 4232;

valiMisjaoskond nr 4 – 
hääletusruum asub Linte Raamatukogu-Külakeskuse ruumes, Tammistu tee 20, 

Linte küla, Räpina vald, Põlva maakond, telefon 5887 4238 ;

valiMisjaoskond nr 5 – 
hääletusruum asub Ruusa Põhikooli ruumes, Mõisavahe tee 7, Ruusa küla, 

Räpina vald, Põlva maakond, telefon 5887 4256;



2 räpina rahvaleht september 2017

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. oktoobriks.

toimetaja vastuvõtt  
oktoobris eelneval kokkuleppel.

tiMo varik –  
räpina valla uus ehitusspetsialist

Tere, hea räpinlane. Olen Timo Varik, sündinud ja kasvanud 
Põlvas. Minu pere on 5-liikmeline, kus on kasvamas 3 last.

Põhi- ja keskhariduse omandasin Põlva Keskkoolis, kõrgha-
riduse ja magistrikraadi sain Eesti Maaülikoolis õppides loodus-
varade kasutamise ja kaitse erialal.

Igapäevaselt olen ma töötanud juba 10 aastat ehitusspet-
sialistina Tähtvere Vallavalitsuses.  Alates juulist olen samal 
ametikohal Räpina Vallavalitsuses ning jäängi aasta lõpuni tööle 
mõlemas asutuses.

Lisaks igapäeva tööle olen ma ka juba teist koosseisu Põlva 
vallavolikogu liige ning samuti olen korteriühistu esimehe rollis, 
kuuludes KÜ Põlva Ehitajate 13 juhatusse.

Tööalaseid pingeid maandan õhtuti tantsides (olen rahva-
tantsurühma Põlva Päntajalad juht) ja samuti mängin indiacat. 
Siinkohal mainiksin, et selle aasta augustis toimusid Poolas V 
indiaca maailmameistrivõistlused, kus Eesti koondist esindades 
saavutasin meeskonnaga 2. koha.

Seega olen aktiivne noormees, kes kasutab oma päeva ära 
maksimaalselt. Usun, et Räpina valla elanikke suudan aidata igati 
ehitusalastes küsimustes, seega ärge häbenege tulla vastuvõtule 
mistahes murega.

12. juulil toimunud volikogu istungil võeti vastu 3 otsust
1. Otsusega nr 30 tunnistati Teet Helm valituks volikogu 

esimeheks.
2. Otsusega nr 31 tunnistati Anne Kaldoja valituks volikogu 

aseesimeheks.
3. Otsusega nr 32 tunnistati Vello Kasearu valituks revisjoni-

komisjoni esimeheks.
30. augustil toimunud volikogu istungil võeti vastu 7 

otsust ja 1 määrus
4. Otsusega nr 33 otsustati nimetada Eesti Linnade Liidu 

üldkoosolekule Räpina valla esindajateks volikogu esimees Teet 
Helm ja vallavanem Kaido Palu.

4.1 Nimetada Eesti Linnade Liidu üldkoosolekule Räpina 
valla esindaja Teet Helm asendajaks volikogu aseesimees Anne 
Kaldoja ja Kaido Palu asendajaks vallavalitsuse liige Tiia Kütt.

4.2 Tunnistada kehtetuks Räpina Vallavolikogu 23. märtsI 
2016. a otsus nr 15 „Esindaja nimetamine Eesti Linnade Liidu 
üldkoosolekule”.

5. Otsusega nr 34 otsustati nimetada Eesti Linnade Liidu 
volikogusse Räpina valla esindajaks vallavanem Kaido Palu.

5.1 Nimetada Räpina Vallavalitsuse liige Tiia Kütt Eesti Linna-
de Liidu volikogu Räpina valla esindaja Kaido Palu asendajaks.

5.2 Tunnistada kehtetuks Räpina Vallavolikogu 23. märtsi 
2016. a otsus nr 16 „Esindaja nimetamine Eesti Linnade Liidu 
volikogusse”.

6. Otsusega nr 35 otsustati nimetada Räpina valla esindajad 
Põlvamaa Omavalitsuste Liidu üldkoosolekule volikogu volituste 
ajaks vallavanem Kaido Palu ja vallavolikogu esimees Teet Helm.

6.1 Nimetada vallavanema asendajaks vallavalitsuse liige 
Tiia Kütt ja vallavolikogu esimehe asendajaks vallavolikogu 
aseesimees Anne Kaldoja.

6.2 Tunnistada kehtetuks Räpina Vallavolikogu 23. märtsi 
2016. a otsus nr 17 „Esindajate nimetamine Põlvamaa Omava-
litsuste Liidu üldkoosolekule”.

7. Otsusega nr 36 otsustati muuta Räpina Vallavolikogu 16. 
detsembri 2015. a otsuse nr 39 „Haldusterritoriaalse korralduse 
muutmise algatamine ja ühinemisläbirääkimiste alustamiseks 
ettepaneku tegemine” punkti 2. ja sõnastada see järgmiselt: 
„2. Moodustada Räpina valla seisukohtade väljatöötamiseks ja 
ühinemisläbirääkimiste pidamiseks komisjon ning nimetada selle 
liikmeteks: Teet Helm, Kaido Palu, Toomas Heering.

8. Otsusega nr 37 otsustati osaleda Piirkonna konkurentsi-
võime tugevdamise programmis järgmiste objektidega ja tagada 
programmis osalemisel objektide omafinantseeringu osa 15 % 
valla eelarves aastatel 2018-2019:

8.1 Kiudoski ettevõtlusalal avaliku tugitaristu renoveerimine;
8.2 Räpina keskust ühendava Leevaku-Nulga kergliiklustee 

rajamine.
9. Otsus nr 38 on juurdepääsupiiranguga Avaliku teabe sea-

duse paragrahv 35 lõike 1 punkt 12 alusel.
10. Otsusega nr 39 otsustati algatada Räpina linna Võõpsu 

mnt 20 detailplaneering. Räpina Vallavolikogu otsused ja määrused 
on väljas vallavalitsuse 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

Tänavu 1. juulist kehtib igale ravikindlustusega täiskas-
vanule aastas vähemalt 30-eurone hambaravihüvitis. Kuna 
summa ei kandu üle järgmisesse kalendriaastasse, tasub 
tänavune hüvitis enne aasta lõppu ära kasutada.

Tänaseks on täiskasvanute hambaravihüvitist kasutanud 22 
tuhat inimest üle Eesti ligi 900 tuhande euro eest. Hüvitist saab 
kasutada kokku 138 hambaravikabinetis.

Põlva maakonnas saab täiskasvanute hambaravihüvitist 13. 
septembri seisuga kasutada neljas kohas: Põlvas Mäe Hambaravi 
OÜ ja Lõuna-Eesti Kliinik OÜ, Kanepis Bledent OÜ ning Räpina 
vallas Dentales OÜ.

Põlvamaal on täiskasvanute hambaravihüvitist tänaseks 
kasutanud ligi viissada inimest, sh pea võrdselt 250 inimest nii 
30eurost kui ka 85eurost hüvitist, kokku üle 16 tuhande euro eest.

Kuidas hüvitist kasutada?
30-eurost hambaravihüvitist saab kasutada ühel hambaarsti 

külastusel kuni 50% hambaraviarve eest tasumiseks ning teise 
(vähemalt) poole summast tasub patsient ise.

Rasedad, alla üheaastase lapse emad, osalise või puuduva 
töövõimega inimesed, üle 63-aastased eakad ning suurenenud 
hambaravivajadusega inimesed saavad alates 1. juulist hamba-
ravihüvitist 85 eurot aastas ning nemad tasuvad raviarvest alati 
vähemalt 15% ise.

Hüvitis arvestatakse patsiendi arvelt maha kohe hambaarsti 
juures makstes ning hiljem ei pea inimene esitama ühtegi doku-
menti või avaldust.

Hüvitist saab kasutada ainult nende hambaarstide juures, 
kes on haigekassa partnerid. Seda, kas arst on sõlminud vastava 
lepingu, tasub alati aega kinni pannes kliinikult küsida või vaadata 
haigekassa koduleheltwww.haigekassa.ee/hambaravi

Üks hüvitis kehtib ühel kalendriaastal
30 või 85 euro suurust hüvitist saab kasutada kuni kalend-

riaasta lõpuni ning kasutamata jäänud summa järgmisesse 
aastasse üle ei kandu.

Kui patsiendil jääb hambaarsti visiidil mingi osa hüvitisest 
kasutamata (näiteks 10 eurot), saab jääki kasutada järgmisel 
külastusel sama kalendriaasta sees kuni 31. detsembrini.

Alates jaanuari algusest on kõigil ravikindlustatud täiskas-
vanutel taas aasta jooksul kasutamiseks vastavalt kas 30 või 85 
euro suurune hambaravihüvitis.

Kui patsient saabub hambaarsti juurde, saab ta küsida enne 
visiiti arstilt või registraatorilt, kui suur on tema hambaravihüvitise 
jääk.

Ainult esmavajalikele teenustele
Täiskasvanute hambaravihüvitis kehtib ainult esmavajalikele 

teenustele, mis on kirjas haigekassa tervishoiuteenuste loetelus: 
hambaarsti vastuvõtt, diagnostika (sh röntgenülesvõtted), ravimi 
asetamine ja ajutise täidise paigaldamine, püsiva täidise paigal-
damine, hamba eemaldamine, mädakolde avamine ja ravimine, 
juureravi, igemealuse hambakivi kirurgiline eemaldamine ja 
tuimestus.

Enne visiit tasub alati huvi tunda, milliseid teenuseid hamba-
arst teile osutab ning kas need kuuluvad hüvitatavate nimekirja 
või mitte. Nii saab vältida ootamatusi arve tasumisel.

Kuidas arvutatakse hüvitatavat summat aga siis, kui arst osu-
tab nii nimekirja kuuluvaid kui ka mittekuuluvaid teenuseid? Sel 
juhul arvestatakse hüvitise summa maha ainult nende teenuste 
eest, mis on kirjas esmavajalike teenuste nimekirjas. Ülejäänud 
teenuste eest tasub patsient täishinda vastavalt hambaarsti 
hinnakirjale.

Näiteks, kui hambaarst paigaldas teile ühel vastuvõtul täidise 
ning valgendas teie hambaid, saab hüvitist kasutada ainult vas-

hambaravihüvitis
tuvõtu ja täidise paigaldamise eest. Hammaste valgendamise 
eest tasute täishinda.

Hambaarst võib patsiendilt küsida ka visiiditasu 5 eurot (v.a 
lapseootel naistelt).

Mis saab proteesihüvitisest?
Alates 1. juulist kehtib uus täiskasvanu hambaproteesihüvitise 

määrus. Proteesihüvitist on võimalik kasutada kolme aasta peale 
summas 260 eurot.

Proteesihüvitisele on õigus ravikindlustusega töövõimetus-
pensionäridel, vanaduspensionäridel, üle 63aastastel ning osalise 
või puuduva töövõimega inimestel.

Proteesihüvitise taotlemiseks on kaks võimalust: 1) esitada 
haigekassale hambaproteeside hüvitise avaldus ja proteesimis-
tööde eest tasumist tõendav dokument või  2) esitada proteesi-
tegijale avaldus, kus taotlete kulude kandmist hüvitise ulatuses 
otse proteesitegijale.

Kõik proteesihüvitise taotlemiseks vajalikud avaldused leiate 
haigekassa kodulehelt www.haigekassa.ee(Avaleht -> Dokumen-
did ja blanketid) või haigekassa klienditeenindusest.

Pane tähele! Alates 1. jaanuarist 2018 ei pea enam proteesi-
hüvitise saamiseks avaldust tagantjärele esitama, kogu arveldus 
toimub otse hambaarsti ja haigekassa vahel ehk soodustust 
arvestatakse raviarvelt maha hambaarsti juures maksmise hetkel.

Rohkem infot hüvitiste ja hambaravipartnerite kohta saab 
lugeda www.haigekassa.ee/hambaravi, küsida haigekassa 
klienditelefonilt 669 6630 (E-R kell 08.30-16.30) ning klienditee-
nindustest või saates allkirjastatud avalduse info@haigekassa.
ee, samuti riigiportaalist www.eesti.ee.

Lisaks kaardirakenduse saab täiendavat infot hüvitise ka-
sutamise kohta maakondade ja linnade lõikes siit:http://www.
haigekassa.ee/hambaravi#statistika

NÄITED HÜVITISE ARVUTAMISEST
30 euro näide (1)
Kui hambaravi arve on näiteks 50 eurot ja te saite selle eest 

esmavajalikke teenuseid, mis kuuluvad hüvitatavate teenuste 
nimekirja, tasute teie 50% raviarvest ehk 25 eurot ja teise 50% 
hüvitab haigekassa. Kui külastate sama aasta jooksul veel kord 
hambaarsti, hüvitab haigekassa järgmisest raviarvest veel 5 eurot, 
kuna teie hüvitise kogusumma on 30 eurot ühes kalendriaastas.

30 euro näide (2)
Kui hambaravi arve on näiteks 85 eurot ja te saite hüvitata-

vaid teenuseid 40 euro eest ning mittehüvitatavaid teenuseid 45 
euro eest, tasute ise 65 eurot (ehk 50% 40 eurost + 45 eurot) 
ning haigekassa tasub 50% hüvitatavate teenuste summast ehk 
20 eurot. Teile jääb samal kalendriaastal kasutamiseks hüvitise 
jääk 10 eurot.

30 euro näide (3)
Kui hambaravi arve on 70 eurot ja kõik teile osutatud tee-

nused on hüvitatavate teenuste nimekirjas, tasute ise 40 eurot 
ning haigekassa hüvitab 30 eurot. Pärast visiiti on teil selleks 
kalendriaastaks hambaravihüvitis kasutatud.

85 euro näide
Kui hambaravi arve on 60 eurot ja saite selle eest esma-

vajalikke teenuseid, tasute ise 9 eurot ehk 15% ja haigekassa 
hüvitab 85% ehk 51 eurot. Pärast visiiti on teie hüvitise jääk 34 
eurot, mida saate kasutada järgmisel hambaarsti visiidil sama 
kalendriaasta sees.

 

Kaidi Kasenõmm, 
Tervise edenduse ja kommunikatsiooni talituse spetsialist 

Tervishoiu- ja kommunikatsiooniosakond

president kersti kaljulaid 
tunnustas kaunite kodude 

oManikke
Üle-eestiline konkurss Eesti kaunis kodu kulmineerus püha-

päeval, 27. augustil 2017 Valgas, kui president Kersti Kaljulaid 
andis üle auhinnad vabariigi kauneimate kodude omanikele.

Igast maakonnast tunnustati kolme kodu. Räpina vallast 
pälvis auhinna Signe ja Margus Zupsmanni kodu. Palju õnne 
tunnustuse saajateke ka Räpina Vallavalitsuse poolt!

Räpina vald pälvis kauneima omavalitsuse tiitli. Oleme uh-
ked oma valla üle ja rõõmustame, et meid märgati ja tunnustati.

parimad perearstide praksised
Parimad praksised on selgunud  Eesti Perearstide Seltsi poolt 

koostatud perearstipraksiste kvaliteedijuhise alusel. Ingerainen 
selgitab, et praksiste hindamisel on arvesse võetud nii kliinilist kui 
korralduslikku mõõdet – see tähendab, et hindamisel võetakse 
arvesse erinevaid aspekte, näiteks praksise töökorraldust, arstiabi 
kättesaadavust, ravi kvaliteeti, sealhulgas haiguste ennetamist, 
arstiabi järjepidevust ning koostööd patsientidega.

Kõrgemate tasemete kategooriatele kandideerimiseks esitas 
tänavu andmed 166 praksist. Pärast praksiste hindamist jäävad 
sõelale keskused, mis läbivad veelkord kontrolli ehk auditeerimi-
se. Auditeerimise protsessi on lisaks perearstidele partneritena 
kaasatud ka Terviseameti ja Eesti Haigekassa esindajad. 

Räpina vallast pälvis tunnustuse Perearst Anne Kaldoja OÜ

Vaade Zupsmannide koduaeda. 
Foto: Põlva Maavalitsus
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kaido palu,  
räpina vallavanem:

Räpina vald eristub piirkonna valdadest eelkõige tänu pi-
kaaegsele aianduskooli, paberi- ja metsatööstuse mõjutustele. 
Tänu neile kolmele on meie piirkonna elanikel võrreldes teistega 
kõrgem vastava valdkonna teadlikkus. 

Meil on kaunid koduaiad ja au sees on puit ning puitma-
jad. Lisaks on meil hea ettevõtjate vaheline koostöö, seda nii 
valdkonnasiseselt, näitena palkmajaehitajate koostöö, kui ka 
valdkonnaüleselt näitena koostöö tehnika kasutamisel või toot-
misliini arendamisel. 

Räpina on üks väheseid omavalitsusi, kus ettevõtluse toe-
tamiseks on loodud tugistruktuur - SA Inkubatsioonikeskus, mis 
viimastel aastatel keskendus küll rohkem loomemajandusele, 
kuid jätkatakse ka seniseid tegevusi.

Ühinemiselt ootan juhtimise ja avalike teenuste muutust 
suunas, mis tõstab elanike rahulolu ja heaolu. Mida suurem on 
omavalitsus, seda kitsamalt on võimalik ametnikel ja töötajatel 
spetsialiseeruda. Kitsam spetsialiseerumine toob kaasa kiirema 
ja korrektsema tegutsemise ning vähendab valede otsuste riski. 
See on nagu kirurgias, kus kitsale valdkonnale spetsialiseerumise 
kaudu saadakse kõrgem tulemus. Usun, et ühinemine tugevdab 
kogu piirkonda, nii keskust kui ääremaad.

teet helm,  
räpina vallavolikogu esimees:
Olen räpinlane alates 1970. aastast. Käesolevas pöördu-

mises avaldan mõned mõtted seoses viimase kaheteistkümne 
aasta tegevusega vallavanemana, volikogu liikmena ja lühikest 
aega ka volikogu esimehena. Kui natuke mõelda sellele ajale, 
meenub, millal, kui palju ja millised arengud on selle aja jooksul 
Räpina vallas toimunud.

Meenutan heade mõtetega seda aega, mil minul vallavane-
mana oli võimalus panustada vallavalitsuse tulemuslikku mees-
konnatöösse ja arengule suunatud koostöösse vallavolikoguga 
kuni 2016. aasta kevadeni.

Olen sügavalt veendunud, et valla eduka arengu üheks 
peamiseks aluseks on valitud volikogu stabiilne tegevus kogu 
valitsemisperioodi jooksul, koostöö vallavalitsusega, mille juurde 
kuulub ka – põhjuse tekkimisel – konstruktiivne kriitika ning võima-
likele puudustele tähelepanu juhtimine. Intriigide esile kutsumisel 
poliitilise ja isikliku kasu saamise eesmärgi saavutamiseks ei või 
olla kohta kohaliku elu korraldamisel.

Loodan, et peatsetel valimistel osutuvad volikokku valitud 
just sellised inimesed, kes oskavad ja suudavad kõiki võimalusi 
kasutades piisavalt panustada meie sündiva ühendvalla kui ühtse 
terviku käivitamisel ja arendamisel.

Ees ootavad meid ärevad ja huvitavad ajad.
Ärevad sellepärast, et on toimumas muudatused meie avaliku 

elu korraldamises, haldusreform hakkab jõudma lõpusirgele. Ma 
väga loodan, et see ärevus on positiivne, sest  nagu ikka enne 
mingit suurt sündmust elus ( pulm - näiteks) on inimesele omane 
minna „natukene  närvi”. 

Ja see on täitsa inimlik, sest teadmatus ja väike ebakindluse 
tunne  hakkavad kõigutama meie sisemist tasakaalu mida oleme 
aastatega saavutanud. Seda ei ole vaja karta.

Huvitavad selle pärast, et ees ootab meid lai ja teguderohke 
tööpõld olukorras, mis nõuab meilt üksteisega arvestamist ja 
koostöövalmidust.

Julgen arvata, et väike Meeksi vald, mis sulandub varsti Rä-
pina valla piirkonnaks,  on  saanud hakkama oma ülesannetega. 
Kas hästi või halvasti – sellele annavad  hinnangu kohalikud 
inimesed.

Kõik loodud struktuurid ja allasutused  töötavad, on investeeri-
tud vastavalt oma võimetele. Oleme oma tegevuses alati lähtunud 
sellest, et kõige tähtsam on meie jaoks inimene.  

Tehtud investeeringud on suunatud kohaliku elu kvaliteedi 
tõstmisele. Olgu see seotud  avaliku ruumi heakorraga, sadama 
piirkonnaga, kooli, raamatukogude, rahvamajaga, noortekeskuse-
ga. Meie tegevuse eesmärk on ikka see, et siin elavad ja töötavad 

Veriora vald on 25-aastane. Kas 25 aastat on ühe valla jaoks 
palju, parasjagu või vähe?

25-aastane noor inimene on paar aastat tagasi lõpetanud 
kõrgkooli, magistridiplom taskus, on ta juba mõne aasta tööta-
nud oma valitud erialal.  Ta on valiku teinud ja oma tee leidnud. 
Selles eas sõlmitakse sageli ka kahe inimese vahelisi liitusid 
kogu eluks. Arvan, et Veriora valdki on oma õige tee leidnud ja 
25 aastat on täpselt paras vanus edasiminekuks vajalike otsus-
tuste tegemiseks. 

Viimase kahe aasta peateema on olnud haldusreformi läbi-
viimine ja ühinemissuuna valik. Vallavolikogu 28.12.2016 istungil 
kiideti heaks Meeksi, Räpina ja Veriora valla ühinemisleping ning 
pärast kohalike omavalitsuste volikogude valimisi käesoleva aasta 
15. oktoobril minnakse edasi juba koos uue kujuneva Räpina 
valla koosseisus.

Veriora valla 25 aastas on paljude inimeste tõsine töö valla 
elanike elujärje parandamiseks, tehtud on mitmed olulised muu-
tused. Valla algusaastate kobavast algusest on saanud teadlik, 
plaanipärane ja sihipärane elu korraldamine.

Tagantjärele vaadates on 25 aastat möödunud linnulennul, 
samas on see aeg olnud piisavalt pikk suurte tegude tegemiseks.

Veriora valla 25 aastasse mahub väga tõsine ehitustegevus, 
mille hingeks ja mootoriks on olnud vallavanemad, kes oma 
järjekindla ja sihiteadliku tööga on saavutanud ehitustegevuses 
peaaegu maksimumi.

aleksander suvorov, Meeksi vallavanem:
inimesed tunneksid ennast hästi ja teenuse kättesaadavus ning 
kvaliteet oleks heal tasemel.

Looduse poolest oleme väga lähedased. Meeksi valla hüüd-
lause „Palju vett ja palju metsa!” iseloomustab seda piirkonda ja 
tundub, et mingil määral kehtib  ka Räpina valla kohta. 

 Kui minu käest küsitakse, mis on Meeksi valla omapära, toon 
ma alati välja, et Mehikoormas on järve kõige kitsam veepiiri koht 
Venemaaga, natuke üle 2 kilomeetri.  See üllatab paljusid. Sest 
silmaga on näha teist kallast.

Varsti on uus Räpina vald, mis hakkab elama uutes piirides ja 
uues rütmis. Kõigi eelduste järgi  suuremas vallas on suurem  in-
vesteerimise võimalus. Loodan väga, et valla piiride muutumine ei 
mõjuta eriti valla inimeste  igapäevase elu korraldamist ja elanikel 
ei teki vajadust suurte muudatuste järele enda harjumuspäraste  
toimingute muutmiseks.

Loodan, et uue valla volikogu liikmed  kannavad hoolt ja seisa-
vad  ühte moodi nii Veriora, Räpina kui ka Meeksi inimeste eest.

„Üksmeelselt üheskoos!”   Ainult nii on võimalik ületada kõik 
raskused ja saavutada parim tulemus.

Kasutan juhust ja kutsun kõiki inimesi osalema valimistel  15. 
oktoobril 2017.

Kindlasti tulge valima!
Kui ei vali Teie – valitakse Teie eest!

rein raadla, veriora vallavolikogu esimees  
(esimees aastatel 1999–2017):

Suureks saavutuseks pean ka seda, et on suudetud taga-
da Veriora valla elanikkonna normaalne tööhõive. Ettevõtluse 
arendamisel on oma tõsise osa andnud mitmed tööstus- ja põl-
lumajandusettevõtted. Laste õpetamise ja kasvatamise tõsises 
töös tulevad edukalt toime Viluste põhikool ja Veriora lasteaed. 
Kultuurivankri vedamisel on edu saavutanud Leevi ja Veriora 
raamatukogud ning Veriora Valla Kultuur.

Tulemuslik on olnud Veriora vallavolikogu ja vallavalitsuse 
koostöö. Volikogu on suutnud vastu võtta vallavalitsuse tööks 
vajalikud õigusaktid ja vallavalitsus on andnud endast parima 
Veriora valla arendamiseks.

Minu hinnangul on kogu 25 aasta jooksul tulnud volikogul 
teha kaks tõeliselt ebapopulaarset otsust: esmalt Leevi Põhikooli 
ümberkorraldamine algkooliks ja mõne aasta pärast Leevi Algkooli 
tegevuse lõpetamine. Ju oli siis ajaratas jõudnud spiraali järgmi-
sele tasemele ning aeg oli küps ka selliste otsuste tegemiseks.

Tehtud on palju, kuid ees ootab veelgi rohkem tööd ja alates 
käesoleva aasta lõpust juba uues situatsioonis ning uutes piirides. 
Loodan, et uue valla erinevad piirkonnad sulanduvad kiiresti 
ühtseks Räpina vallaks,  mis suudab pakkuda vallaelanikele 
kiireid ja operatiivseid lahendusi nende probleemide korral ning 
kus tuntakse rõõmu ühiselt saavutatud edust.

räpina kultuurkapital teataB
SA Räpina Kultuurkapital taotluste esitamise viimane 

tähtaeg 2017. aastal on 6. oktoober.
Taotlemise kord, taotluse ja aruande vormid on Räpina Kul-

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

rapina.ee.

Anu-Cristine Tokko,
SA Räpina Kultuurkapital juhatuse liige

hea rahvalehe lugeja!
Sellel korral on meie leht veidi teistsugune – see on valimiseel-

ne leht ja nii nagu valimiste aegu ka varem, on selgi korral lehes 
palju pühendatud kohaliku omavalitsuse valimisele. Esiküljel on 
avaldatud kõikide kandidaatide nimed, et saaksite juba varakult 
mõelda ja otsustada, kelle poolt otsustaval hetkel oma hääl anda. 
Kuna sel korral on lehes pühendatud palju ruumi valimistega 
seonduvale, ärgu kaastööde saatjad kurvastagu, kui kõik nende 
saadetu pole septembrikuu lehte mahtunud. Need ootavad oma 
järge, et näha trükivalgust järgmistes lehenumbrites.

Selle lehenumbri teeb niisiis erilisemaks see, et üle hulga 
aja võtavad sõna vallajuhid ja rahvaesindajad. Mõned neist es-
makordselt – nüüd on naabervaldadelgi aeg sõna sekka öelda. 
Peagi saab kolmest vallast üks. Ja nii tutvustavadki end ja oma 
koduvalda leheveergudel praeguste Räpina, Meeksi ja Veriora 
valdade esindajad. See on justkui sissejuhatuseks sündivale 
uuele vallale. Nii saame omavahel paremini tuttavaks.

Küsisin vallajuhtidelt, mille poolest kolm valda üksteise 
poolest erinevad, mis on neis erilist. Palusin rääkida ka tehtust 
ning ootustest uuele ühendvallale. Järgnevalt võitegi lugeda 
vallajuhtide mõtteid.

Vaike Tammes, Räpina Rahvalehe toimetaja

Olen Veriora valla vallavanem olnud peaaegu 13 aastat. Olen 
selles vallas elanud kõik oma 43 eluaastat. Julgen öelda, et ma 
tunnen meie valla elu ja selle elanikke.

Meie valla suureks väärtuseks on loodus. Võhandu jõe kau-
nimad osad on Veriora vallas, suur Meenikunno looduskaitseala 
ning seene- ja marjarikkad metsad. 

Ma olen väga rahul, et meie vallavolikogu on toimetanud 
enamuse ajast üksmeeles ja rahulikus töises õhkkonnas. Me 
oleme suutnud vastu võtta ka ebapopulaarseid otsuseid. Meil 
on peaaegu kõik vallaelanikule teenuseid pakkuvad hooned 
uued: kool, lasteaed, noortekeskus, raamatukogu-külakeskus. 
Renoveeritud on hooldekodu ja rahvamajad, on rajatud vabaja-
keskusi. Me käivitame noorte tehnikamaja tegevusi, et noortel 
oleks tegevust igal huvialal. Viluste Põhikoolis on palju lapsi ja 
meie noored on alati osalenud laulu- ja tantsupidudel.  Lapsed ja 
juhendajad on andnud põhjust vallavanemal kõndida rongkäigu 
ees oma valla lipuga. 

Me oleme majandanud väga ökonoomselt, oleme raha lu-

avanes kandidaatide esitamine 
vabatahtlike tunnustamisele  

“Märka vabatahtlikku”  
(tähtaeg 10. oktoober)

Hea inimene, kodanikuühendus, riigi- või omavalitsusasutus 
ja ettevõte! Kutsume teid kõiki hetkeks peatuma ja märkama meie 
ümber tublisid vabatahtlikke ja nende kaasajaid. Oma kandidaate 
saad esitada Vabatahtlike Värava (http://vabatahtlikud.ee/) kaudu 
10. oktoobrini.

“Märka vabatahtlikku“ tunnustusega täname neid inimesi ja 
organisatsioone, kes vabast tahtest ja tasu saamata aitavad teisi või 
panustavad laiemalt ühiskonnale olulistesse algatustesse. „Vabataht-
lik tegevus kasvatab ühiskonnas sallivust, hoolivust ja turvatunnet. 
Seetõttu kutsumegi teid märkama ja väärtustama enda ümber vaba-
tahtlikke ja vabatahtlikke kaasavaid ühendusi, et vabatahtlike jaks ei 
raugeks,“ selgitab vabatahtliku valdkonna juht Eha Paas. 

Kandidaate ootame kolmes kategoorias:
1.   Aasta vabatahtlik: tunnustame vabatahtlikke, kes on järjepidevalt 

panustanud Eesti ühiskonna arengusse;
2.  Vabatahtlike kaasaja, juhendaja: tunnustame vabaühendusi, 

algatusi või inimesi (juhendajaid), kes on järjepidevalt juhenda-
nud vabatahtlikke, neid innustanud ja kaasanud;

3.  Ettevõte või asutus: tunnustame ettevõtet või avaliku sektori 
asutust, mis on soodustanud oma töötajate vabatahtlikku pro-
fessionaalset tegevust vabaühendus(t)es.
Tunnustussündmuse patroon on Vabariigi President ja tunnustu-

sed antakse üle 10. detsembril Lihula kultuurimajas. 
Lisainfo: www.vabatahtlikud.ee
Kontakt: Eha Paas, Eesti Külaliikumine Kodukant, 
eha@kodukant.ee, tel 517 0214

enel liin, veriora vallavanem:
genud, kus seda on vaja olnud lugeda ja kulutanud, et teenida 
(projektid). Oleme viinud kõik suuremad hooned  üle maaküttele. 
Meil on vallasisene transport, milleta meie inimesed ja allasutu-
sed enam elu ettegi ei kujuta. Oleme saanud tunda suurt rõõmu 
kordaminekutest, aga olnud ka murekoorma all murdumas. Uude 
valda lähme hea majandusliku seisuga.

Mida ma loodan uuest vallast, milliseid ohte näen? Ma loodan, 
et uues vallas ei teki ääremaastumist, et märgatakse abivajajat, 
märgatakse võimalusi ja ennetatakse olukordi, mis võivad hiljem 
kalliks maksma minna. Soovin, et volikogu hoolimata oma liikmete 
arvamuste erisusest, asuks toimetama üksmeeles ja suur poliitika 
ei segaks elamast kohalikku elu. Kui seda üksmeelt ei saavutata, 
ei ole võimalik ka valda juhtida ja arendada. Räpina senisel vallal 
on õnne jätkata oma nimega ja oma toimetamistega, Veriora piir-
kond tuleb suures osas tagasi oma kihelkonna- ja kirikupiiridesse. 
Loodan, et see teadmine aitab meie inimestel kiiremini harjuda 
oma uue koduvalla, Räpina, nimega. Head uut algust ja tõhusat 
koosööd kõigile vallaelanikele!
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„Veetilk uuristab kivi mitte kaks korda, 
vaid sageli langedes.

Nii saab ka inimene targaks mitte kaks korda, 
vaid sageli lugedes.“

Giordano Bruno (1548–1600) 

Teadmistepäev, 1. september on eriline väga paljudele meist. 
Uut õppeaastat alustasid Räpina vallas viis erinevat haridusasu-
tust, rääkimata veel sellest, et ilma suurema tseremooniata on 
oma uut hooaega alustanud või peagi alustamas paljud erinäo-
lised huviringid. 

Tarkusepäev on mõistagi suurima tähtsusega koolidele. 
Piduliku aktusega tähistasid teadmistepäeva ning soovisid ükstei-
sele ilusat uut aastat Ruusa Põhikool, Räpina Ühisgümnaasium, 
Räpina Aianduskool ja Räpina Muusikakool. Räpina Lasteaia 
Vikerkaar õppeaasta algas reipa aktusega 4. septembril.

Teadmistepäeva kõige tähtsamad tegelased on kahtlemata 
need julged, kes esimest korda vanemate õpilaste valvsa pilgu 
all koolipinki asuvad. Sel aastal astus Räpina vallas esimesse 
klassi 34 õpilast – nendest viis Ruusa Põhikooli ja 29 Räpina 
Ühisgümnaasiumisse.

Ruusa Põhikooli õppeaasta avaaktusel rõõmustati pidupäe-
vale kogunenuid lustaka multikaga, sealjuures aga ei jäetud 

uus kooliaasta räpina vallas
se õpetaja Margit Mathiesen, autoõpetuse õpetaja Toomas Oja, 
majandusõpetuse õpetaja Tiiu Ruuspõld ning loodusõpetuse ja 
geograafia õpetaja Kristi Talvik. X klassi asus sel aastal õppima 
22 noort inimest. 

Räpina Ühisgümnaasiumi I klasside ja kuldkella aktusele 
sammusid pidulikult ja rõõmsas meeleolus abiturientide saade-
tuna 29 väikest koolijütsi. Päeva peategelastena ei pidanud nad 
sündsaks häbeneda – elevust jätkus kogu aktuse ajaks.

50 aastat tagasi koolipinki asunuid oli kuldkella aktusele ko-
gunenud 11. Tegemist oli Räpina gümnaasiumi XXX lennuga, kes 
alustasid kooliteed 1967. aastal ning lõpetasid 1978. aastal. Koos 
kuldkellalistega oli aktusel ka Räpina legendaarne koolidirektor 
Oskar Tuvik ning õpetaja Olly Kodusaar.

Räpina Muusikakooli aktus algas traditsioonilise lipuheiska-
mise ning puhkpilliorkestrihelidega mõisahoone ees, ka aktus 
jätkus pidulikus ning muusikakoolile omaselt kaunis vaimus. 
Alanud õppeaastal alustas Räpina Muusikakoolis tööd kitarri ja 
basskitarri õpetaja Ilmars Priede.

Uus õppeaasta tõotab hulgaliselt põnevaid seiklusi. Kaunist 
uut kooliaastat kõikidele Räpina valla õpilastele, õpetajatele, 
lapsevanematele!

Anu-Cristine Tokko,
Räpina valla haridus- ja kultuurispetsialist

Kuldkellalised said taas kokku.                  Foto: Riho Semm 

rõhutamata tõsiasja, et kooliskäimine pole siiski ainult pelk lust, 
vaid ka õigus ja kohustus.

Räpina Ühisgümnaasiumi II-XII klasside aktus toimus tradit-
siooniliselt koolimaja õuel. Ühisgümnaasiumi kollektiiviga liitus sel 
aastal mitu uut liiget: õppekvaliteedi juht ja inglise keele õpetaja 
Irmen Nagelmaa, algklasside õpetaja Hele Aia, kehalise kasvatu-

Ruusa Põhikoolis alustas kuus esimese klassi õpilast. 
Foto: Kurmet Karnsa

Räpina Ühisgümnaasiumi esimeste klasside õpilased alustasid kooliteed rõõmsalt.                                Fotod: Riho Semm

räpina Üg koolimeeskonna 
arengutegevused

SA Innove rahastas 2017.a. kevadel Räpina ÜG projektitaot-
luse „ Räpina Ühisgümnaasiumi koolimeeskonna koostöö- ja 
arenguprogramm“.  Projekti eesmärk on koolimeeskondade koos-
töö ja ühise õppimise toetamine, mis omakorda aitab rakendada 
kaasava hariduse põhimõtteid, suurendada kohaliku kogukonna 
teadlikkust haridusvaldkonna suundumustest ja valikutest.

Projekt viiakse läbi 15.04.-15.12.2017, mille jooksul toimuvad 
õpiüritused ja arengupäevad ning supervisioon ja koostöökultuuri 
kokkulepped. 

Esimene õpiüritus „Enesejuhtimine  ja meeskonna motiveeri-
mine“ leidis aset 23.augustil Räpina Loomemajas. Koolituspäeval 
tegelesid osalejad iseenda nõrkuste ja tugevuste määramisega 
meeskonnatöös, õppeaastale tähenduse andmisega isiklike 
eesmärkide kaudu ning meeskonnas arendatavate tegevuste 
määramisega.

Koostöövalmiduse koolituspäeva juhtisid koolitaja, protses-
sijuht ja õpidisainer Piret Jeedas ning Õpetajate Akadeemia 
arendusjuht Reili Pae.

Irmen Nagelmaa,
Räpina ÜG õppekvaliteedi juht

Reedel, 01. septembril kogunes kogu koolipere Sillapää mõi-
sahoone ette, kus 7. klass heiskas traditsioonikohaselt lipu ning 
kohaletulnud laulsid Eesti Vabariigi hümni. Lõpetajaid on tuleval, 
2018.a kevadel kokku 5 ning loodetavasti nende õpingud sujuvad 
hästi. Kindlasti on abituriendid nooremale kooliperele eeskujuks 
oma töössesuhtumise ja pühendumise poolest. Vähemasti ta-
haksin seda väga loota!

Esimesse klassi astus õppima 4 klaveri-, 3 viiuli-, 1 plokkflöö-
di-, 1 althorni- ja 5 kitarriõpilast. Lisaks tuli meie kooli üks õpilane 
II kitarriklassi, 1 õpilane III lõõtspilliklassi, 2 õpilast IV klaveriklassi 
(üks nendest oli õppimise vahepeal katkestanud ning nüüd tekkis 
äratundmine, et muusikat õppida on tore). Kõik kevadised kooli 
lõpetajad otsustasid muusikuteed meie koolis jätkata, mis 
teeb meid väga rõõmsaks!

Eelkooli tuli õppima 9 väikest mudilast ning täiskasvanutest 
lisandus kaks muusikahuvilist.

Ootame muusikakooli õppima ka täiskasvanuid. Vabu 
kohti on veel akordioni-, lõõtspilli-, flöödi-, plokkflöödi-, 
saksofoni-, klarneti-, baritoni-, kitarri- ja basskitarriõppes. 
Selleks võiks tulla tööpäevade õhtupoolikul muusikakooli ning 
kirjutada avaldus. Hetkel maksab 1 õppetund 8 €. Tundide arv 
ühes kuus sõltub poolte kokkuleppest.

Uskuge mind- õppida pole kunagi hilja. Ka 70-aastaselt on 
tore pillimänguga aega veeta, sest Eestis on väga kuumaks 
väljendiks ELUKESTEV ÕPE, mis tuleb ka Räpinas sisuga katta.

Meil on ka uudist. Kitarri-ja basskitarriõpetajana on sel õp-
peaastal meie koolis lõunanaabrite esindaja Ilmars Priede, kes 
õpib Eesti Muusika-ja Teatriakadeemia 3. kursusel. Uudiseks on 

räpina Muusikakool annab hea hariduse

2017.a Räpina Muusikakooli uued õpilased koos õpetaja-
tega.                                                                 Foto: A. Parmson

ka see, et kuna meie tore sekretär Marje Hindriksoo on emapuh-
kusel, siis teda asendab muusikakooli vilistlane, särtsakas neiu 
Jekaterina Kolosova. Sügise jooksul lisandub uudiseid veelgi, 
kuid nendest on veel vara rääkida.

Ikka tere tulemast Räpina Muusikakooli!

Marika Klimberg-Hyötyläinen
Räpina Muusikakooli direktor

Õpiüritus „Enesejuhtimine  ja meeskonna motiveerimine“ 
leidis aset 23.augustil Räpina Loomemajas.    Foto erakogust

Film jutustab seiklusliku ja romantilise loo Eesti esimesest filmitegijast Johannes Pääsu-
kesest. 2019. aastal esilinastuv film on Volmeri sõnul tagantjärgi kingitus Eesti Film 100-le.

Film pajatab tragikoomilise loo Eesti esimesest filmimehest Johannes Pääsukesest, kes 
suundub Eesti Rahva Muuseumi läkitusel 1913. aasta suvel Setumaale. Toona kõigest 21-aas-
tase Pääsukese ülesandeks on teha ülesvõtteid huvitavatest loodusmaastikest, tegevustest 
ning inimestest, vahendas AK.

“Ta oli väga-väga andekas sel alal, ta ei olnud lihtsalt keegi, kellele meeldis pilti teha, vaid 
ta teadis väga hästi, mida ta teeb ja kuidas seda teha. Ta suutis luua suurepräased kom-
positsioonid niimodi, et need kohalikud inimesed, et need setod seal piltide peal, olid väga 
loomulikud. Sellest võib järeldada, et Johannes Pääsuke oli suurepärane suhtleja,” kõneles 
Pääsukese osatäitja Ott Sepp filmimehest.

Pääsukese Setumaal ülesvõetust on senini säilinud seitse minutit kaadreid. See, mis 
juhtus aga nende kaadrite vahel on teadmata. “Johannes Pääsukese tegelik elu” pakub 
sellele ühe stsenaariumi.

Filmi võtmeisikute rolle kannavad Ott Sepp, Märt Avandi, Tõnu Kark ning Ester Kuntu. 
Enamikku kõrvalosadest mängivad aga, nii nagu ütles Volmer ise, Setumaa parimad tütred 
ja pojad.

Loe Aapo Ilvese lugu filmivõtetelt järgmiselt lehelt.
Allikas: “Aktuaalne kaamera”

setumaal käivad hardi volmeri mängufilmi  
“johannes pääsukese tegelik elu” võtted
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räpina korvpallipoisid olid 
rahvusvahelisel turniiril edukad!

21.–23. augustil toimus rahvusvaheline korvpalliturniir Jõhvi/
Järve Cup 2017. Räpina Spordikool osales sellel turniiril U11 
(2007.a. sündinud) vanusegrupi korvpallipoistega ja saavutati 
tubli 3.koht.

Võistkondi oli kokku tulnud Eestist, Lätist ja Venemaalt – kok-
ku ca 500 noormeest kaheksas vanusegrupis. Räpina Spordikooli 
poisid näitasid südikat mängu kõigil kolmel päeval. 

Esimene mäng lõppes napi ühepunktilise kaotusega, mäng-
mängult  muutus koostegutsemine aina paremaks. Alagrupis 
võideti nii Tiit Soku korvpallikooli kasvandikke,  kui ka Reinar 
Halliku korvpallikooli poisse. Kui poolfinaalis jäädi alla Jõhvi 
spordikoolile, siis pronksikohtumine viis kokku jälle Reinar Halliku 
korvpallikooliga – Räpinale 3 punktiline võit ja autasuks 3.koht!

Räpina Spordikool mängis koosseisus: Jaan Junson, Oliver 
Hans Kaljuvee, Marvin Poltan, Kevin Salve, Karl Robert Härm, 
Rasmus Oijov, Romio Tikka, Andri Toomasaar, Anton Kusnets.

Poiste treener Ants Järv

loodi lõuna-eesti 
noortekorvpalli koondvõistkond

Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi/BC Tartu Korv-
pallikool algatas koostöös Lõuna-Eesti korvpalliklubide ja Eesti 
Korvpalliliiduga uue projekti, mille eesmärgiks on aidata kaasa 
Lõuna-Eesti noortekorvpalli tugevdamisele ja seeläbi parandada 
ka Eesti korvpalli taset. 

Tihtilugu ei saa väiksemate korvpalliklubide tublimad poisid 
piisavalt häid treeninguid ega võistlusmänge, kuna omaette 
võistkonna väljapanekuks ei jagu mängijaid. Ühised treening-
laagrid ning võistlemine maakondade ühisvõistkonnana Poiste 
Balti Korvpalli Liigas annavad selleks suurepärase võimaluse.

 Projekti raames kogunevad Lõuna-Eesti regiooni klubide U12 
ja U11 vanuserühmade korvpallipoisid ühistesse treeninglaagri-
tesse, millele järgneb väljasõit korvpalliliiga etapile. Käesoleval 
hooajal osaletakse kokku 4 etapil.

Osalevad Lõuna-Eesti korvpalliklubid:
Nõo KK (tr. Rauno Voore)
Ülenurme KK (tr. Paavo Russak)
Tartu valla SK Lähte (tr. Iivi Kaljuvee)
Vastse-Kuuste SK Känguru (tr. Mai Nigul)
Kuldre Kool (tr. Margus Klaar)
Viljandi SK (tr. Rauno Tamm)
Parksepa SK (tr. Udo Saidla)
Kuremaa SK (tr. Märt Tralla)
Räpina SK (tr. Ants Järv)

Tulevikus loodetakse, et nimekiri koostööd teha soovivate 
klubidega pikeneb ning kaasatakse veel rohkem Lõuna-Eesti 
korvpallipoisse.

Treenerid valisid enda seast võistkondi juhendama:
U12 vanuseklass – Rauno Tamm (Viljandi SK) ja Rauno 

Voore (Nõo KK)
U11 vanuseklass – Ants Järv (Räpina SK) ja Märt Tralla 

(Kuremaa SK)
Ka teised projektis osalevad treenerid on avaldanud soovi 

hooaja jooksul erinevatel etappidel kaasa lüüa.
 Esimene etapp U12 võistkonnal on 29.09.–1.10 ning U11 

võistkonnal 6.–8.10, mõlemad neist toimuvad Riias.
 Projekti koordineerivad BC Tartu Korvpallikooli treenerid 

Joosep Toome ja Gert Prants.
Esimesse laagrisse (Tartusse) kutsuti neli Räpina Spordikooli 

korvpallurit: Jaan Junson, Oliver Hans Kaljuvee, Karl Robert 
Härm ja Marvin Poltan. Poisid näitasid, mida oskasid ning said 
palju uusi teadmisi ja nõuandeid. Kokku oli kutsutud (U-11 vanu-
seklassis) 18 andekamat poissi Lõuna-Eestist. Lõpuks valiti välja 
12 poissi, kes esimesele Balti turniirile sõidavad. Meie spordikooli 
kasvandikud osutusid kõik valituks ning esimene etapp toimub 
6.–8. oktoobril Lätis.

 Palju õnne poistele ning edu treeningutel ja võistlustel!

Basket.ee  ja 

Ants Järv

6. septembril kehtestasid lapsed Tuletõrje väljakul Laste 
Vabariigis oma võimu. Elamustuur „Laste Vabariik“ pakkus nii 
lasteaia- kui koolilastele tegevust terveks päevaks. 

Laste Vabariik liikus terve suve üle Eesti ringi uhke haa-
gisauto ratastel ning ühendas endas teatri, mängu ja töötoad. 
Igas peatuspaigas sai näha just Laste Vabariigi jaoks valminud 
etendust “Kõige parem kingitus”, avastada Eestit unikaalsel 
labürint-mängualal ning proovida oma käte osavust ja mõtte 
erksust töötubades. Räpina Laste Vabariigis viisid töötubasid läbi 
Räpina loomemaja, Eesti Pandipakend, Teaduskeskus AHHAA 
ja Jääaja Keskus.

Elamustuuri “Laste Vabariik” korraldas Eesti Lastekirjanduse 
Keskus. Ettevõtmist toetavasid EV100, Silberauto, Kultuuriminis-
teerium, Hasartmängumaksu Nõukogu, Avatud Noortekeskuste 
Ühendus, RGB ja Büroodisain. Elamustuuri läbiviimisesse on 
kaasatud paljud muuseumid, elamuskeskused, maa- ja omava-
litsused, ettevõtted ja head koostööpartnerid üle Eesti.

2017. aasta on laste ja noorte kultuuriaasta “Mina ka!” ning 
selle läbiviimist kureerib Eesti Lastekirjanduse Keskus. Elamu-
stuur “Laste Vabariik” on teema-aasta suurim ettevõtmine ning 
mõeldud ka kingituseks Eesti Vabariigi peatseks 100. sünnipäe-
vaks.

Anu-Cristine Tokko,
Räpina valla haridus- ja kultuurispetsialist

laste vabariik räpinas

Labürint-mängualal oli vahva!

Etendus „Kõige parem kingitus“. Töötubades tegevust jätkus. Elamustuuri „Laste Vabariik“ külastas 
ka droon. Fotod: Andrus Karpson

Mulle maalitakse ohtrat päikest ja tuult tundnud tööinime-
sekäed. Lakki lastakse peale ja pesta lubatakse ainult sõrme-
otsi. Nägu pääseb lakita, mu kuulus juuksetuust kroogitakse 
rehatäie klambritega pealaele kokku, uhke kaabu hakkab neid 
varjama. Linane särk ja vanaema kootud vöö, säärikud jalga, 
hakkab looma. Rekvisiitor annab ka sobiva vesti, valmis. 

Ma olen nüüd müütiline Vana Eestlane. Ümberringi vaadates 
ja arvestades fakti, et tegevus toimub Seto Talumuuseumis, võiks 
ma olla hoopis seto, aga mu Ida-Võro näojooned ei võimalda, 
liigne intelligents pressib läbi. Võib-olla olen ma mõne seto kauge 
linnasugulane, igal juhul olen ma kutsutud pulma. Seto pulma, ma 
tean küll, see venib oma kilomeetritepikkuste riituste ja lauludega 
nagu... Nagu seto pulm, mäletan, olen käinud. Aga kõige olulisem 
on ikkagi mu habe, selle tõttu ma siin üleüldse olen. Juba paar 
kuud saan ma pogonofoobe (karvakartjad) tõrjuda väitega: „Hardi 
Volmer ei luba habet ära ajada, tal on seda filmis vaja.” Me viibime 
aastas 1913, uhke täishabe on auasi ja Hardi Volmer on käskija.

„Aktsioon!“ Kõlab tema hääl üle võtteplatsi. Kolmandal päe-
val on see hääl juba üsna ära, neljandaks päevaks on Ott Sepa 
sünnipäevapidune suitsusaun ja mõned lonksud handsat selle 
jälle korda teinud. Võtete ajal 35. aastaseks saanud Sepp istub 
Seto Tsäimaja teisele korrusele improviseritud grimmitoas minu 
kõrvaltoolis ja teda joonistatakse 21-aastaseks Johannes Pää-
sukeseks. See ei võta eriti kaua aega, Ott kärab noore romantiku 
karakteriks veel küllaga.  Pääsuke, mees, kelle rongiõnnetuslikel 
ja maailmasõjalistel põhjustel lühikeseks jäänud lend andis 
Eestile filmikunsti, saab ruttu valmis. Taamal paistab Tõnu Kark, 
kes näeb oma vuntsidega välja nagu Tarass Bulba ja Maksim 
Gorki sohivend. Kunstnik Evar Riitsaare vuntsid teevad ta pisut 
Mark Twain`i sarnaseks ja Üllar Saaremäe näeb oma ninaaluse 
lenkstangiga välja nagu Üllar Saaremäe, kellele on väga suured 
vurrud ette kleebitud, mistap võib nentida, et kõik on äärmiselt 
orgaaniline. Setodele, kes filmis setosid mängivad, et saa muidugi 
keegi eelmainituist eheduselt lähedalegi. Jane Vabarna, sootska 
ja samal ajal ka maailmakuulsa Jalmari õde, vaatab kõik üle ja 
kiidab heaks. Pulm võib alata.

Kosilaste sisenemise stseen mängitakse ette oma täies 
õigsuses. „Väga hea!” ütleb Volmer, „Aga teeme seda nüüd viis 
korda kiiremini, jätame midagi vahelt ära!” Tunnen kõhukoopas 
külma, setode rituaalide tsenseerimine nende endi moro pääl 
tõotab rahvustevahelist skandaali. Aga ei midagi seesugust! Setod 
on juba teatri ja filmiga nii harjunud ja treenitud, et reageerivad 
momentaalselt ja kellelgi ei lähe isegi nina kirtsu. See siin on ju 
film, me teeme kino, ja rõõmuga!

Vahepeal tuleb jälle Kark ja küsib, kuidas üks või teine lause 
seto keeles õigesti kõlab. Kunstnik Katrin Sipelgas juhendab 
dresseeritud filmikanu. Olen vähemalt sama kuulekas, kõnnin 
sekundeid lugedes üle hoovi, siis veel neli viis korda. Ootan paar 
tundi jõude, teen seda uuesti. Panen kuue selga ja teise kaabu 
pähe, muudan kehakeelt ja kammin habeme kahte, ma olen 
nüüd keegi teine. Teisele võttepäevale tulen suurte kõrvadega. 
Sämblased, väikesed õelad ja mürgised mikrokärbsed, on nad 
paiste purenud. Vahepääl näpin nuhvlit ehk laabatsit ja teen 
iidseid fotosid. Mida muud sa Johannes Pääsukese tegelikust 
elus rääkiva filmi võtetel ikka teed? Ahjaa, käid räästa alt võttele 
ja tagasi, kuidas vihm ja päike ja Volmer juhivad. Iidsed fotod 
koguvad sotsiaalvõrgustikes laike, varsti on neid rohkem, kui 
dalmaatsia koeral.

Vahepääl tundub, et kõik tuttavad setod on juba kaamera 
lähistelt läbi käinud, aga siis tuleb neid jälle kusagilt juurde. Kau-
nitesse rahvarõivastesse  riietatud ja mitut kilo hõbedat kaelas 

kandev riigikogu liige kurdab tühja kõhtu ja sööb rekvisiidi ära. 
Õnneks on neid, keedukartuleid, varutud varuga. Nokin ka ise 
pulmalaualt pisut soolauba ja pekki, ehtne kraam, küllap näeb 
ka ekraanil hea välja. Tuleb fotokunstnik Heikki Leis, tal on kaa-
sas plaatkaamera, sama tehnoloogia, nagu Pääsukesel toona, 
palub poseerida, saab ikka. Tuleb fotokunstnik Toomas Kalve 
päris algupärase vana plaatkaameraga, hiigelsuurega, palub 
poseerida, miskipärast hakkan ajama mingit jura a`la „homme 
oleks parem”, Kalve näos peegeldub õud: „Ma sättisin neli tundi 
seda kaamerat üles!” Poseerin.

Neljandal võttepäeval pean koos oma imekauni saatjannaga 
ka pisut kakerdama ja tülitsema, pulm on juba niikaugel. Saan 
taustamelu lavastavalt tütarlapselt kiita: „Me tahame seda stseeni 
pärast lähedalt ka võtta!” Õnneks läheb pimedaks ja mu suured 
plaanid, filmilises tähenduses muidugi, jäävad ära. Sõidan koju 
ja sealt edasi laulupeole. Filmivõtted jäävad jätkuma. Iidsed fotod 
aga on nüüd septembri lõpuni Räpina Loomemajas kõikidele 
vaatamiseks.

Aapo Ilves

räpina rahvalehe MÜÜgikohad
Räpina Rahvalehte saab osta järgmistest  

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

iidsete fotode lugu
Iidsed 
vurrumehed.
Foto:
Aapo Ilves

Iidne 
perekond.

Foto:
Aapo Ilves

Mehed vankril.
Foto:
Kaija Kängspp
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sõnumed
Olevik nr 41, 12. oktoober 1899 lk 934

Räpina Walla ametnikkude walimised seisawad ukse ees ja 
kandidaatide headuste ja wigade üle tehakse õige palju juttu. 
Walimiste juures peaks küll ka seda tähele pandama, et ametniku 
karskus wäga palju wäärt on, iseäranis meie suures ja rikkas Rä-
pina wallas, kus palju „sewtimehi” on, kes liikudega amtenikkude 
kallale püüawad tungida. Paar korda on meie wallal korda läinud 
niisugusid ametnikka  walida, kes sugugi wiina ega õlut ei joonud, 
ja igaüks walla liige on ära tundnud, et nende ametitalitustes kõige 
parem kord walitses ja nad ülema walitsuse, kui ka rahwa poolt 
kõige tublimateks ametnikkudeks peeti. 

On ka seda kuulda, et mõni ametisse tahtja rahwale rumalaid 
tõotusi teeb, mida ta siis lubab täita, kui ta ametisse saaks, mille 
täitmine aga sugugi tema wõimuses ei seisa. Niisugustest tuleb 
küll eemale hoida, sest nende püüdmised on põlgduse wäärt.

Räpina Koduloo- ja Aiandusmuuseum

See oli umbes 1954. aastal, kui tulime kultuurimaja kinost ja 
õde ütles, et tahab saada filminäitlejaks ja mina tahtsin saada 
režissöriks.

Meil Aravul oli rändkino ainult kaks korda kuus, aga Räpinas 
oli nädalas kolm uut filmi.

Kino asus lähedal, elasime Kultuurimaja tänavas. Töötasin 
kino juures abimehhaanikuna mitu-mitu aastat. Sai igat sorti filme 
nähtud ja huvi selle vastu oli suur.

Seega tekkis võimalus osaleda Tallinna Kinostuudio õppe-
stuudio konkursil 1960. aastal.

Sõitsime päev varem Tallinnasse kuna ka samal ajal oli 
Raudteetranspordi tehnikumi vastuvõtt, kuhu kaks Räpina poissi 
- kaks Matit - tahtsid astuda. Eks ma pidin nad toimetama Karu 
tänava kooli nagu seda kutsuti tol ajal. Koolimaja ees  seisis 
rööbastel vedur.

Poisid kohale viidud, läksin dokumente viima Harju tänaval 
asuvasse kinostuudiosse. Öeldi mulle, et konkurss on järgmisel 
päeval Harju tänaval Kultuuriministeeriumi saalis. Ööbimisvõi-
malusi meil polnud, seega ööbisime Balti jaama taga pargipingil. 
Jaamahoones sees saime olla õhtul kella üheteistkümneni, siis 
algas jaamahoone koristamine, tagasi sisse saime hommikul 
kell kuus. Suikusime pingil ja pidasime kordamööda valvet. Et 
septembri lõpu ööd olid niisked  ja külmad, tuli meilgi külmetada.

Järgmisel hommikul läksin konkursile, ehmusin, kui nägin 
et konkursil osalejaid oli koridor paksult täis, umbes 50 osalejat. 
Nägin seal palju kuulsusi nagu Ülle Ulla, Peeter kard, Enn Kose, 
Eili Sild, Tiia Kriisa. Nendel kuulsustel oli kerge sisse saada, nad 
olid juba varem lavastustes mänginud, näiteks Ülle Ulla oli juba 
kabarees töötanud ja Estonia balletis osalenud. Kuidas jätta 
vastu võtmata selliseid eripäraseid ja omapäraste näojoontega 
noormehi ja tütarlapsi. Eriti jäi mulle silma kurva näoga noormees 
Arvi Hallik.

Algul ei saanudki aru, kas tuleb tantsu esitada, sest tüdrukud 
muudkui tantsisid, kus aga vaba ruumi leidus. 

Initsiatiiv konkursi korraldamiseks tuli Moskva Gitises õppi-
vatest noortelt režissööridelt. Tehti esimene ja ühtlasi ka viimane 
kinonäitlejate konkurss 1960. aastal septembris. Minu vastuvõtu-
komisjonis olid Leida Laius ja Kaljo Kiisk, kes oli ka žürii esimees 
ning kaks noort režissööri veel.

Mis kunsti ja kultuuri sa teed, kui veedad öö Baltijaama taga 
pargipingil!? Kuid siiski lavalise etüüdi tegin ära, millega oli rahul 
Kaljo Kiisk, öeldes, et sobib mängima sakslast, on seda nägu. 
Komistuskiviks sai neli lehekülge proosakatkendit pähe õpituna, 
mis mul puudus. Sellega lõppes minu näitlejakarjäär! 

räpina poiste seiklused tallinnas 1960. aastal
Hiljem oli hea vaadata nende sissesaanute teatritegemisi 

suurtel lavadel. Tihti ütlesin pereringis vaadates teatritükke, et 
mängib minu tuttav Arvi Hallik Endla teatris, aga kõik tema rollid 
olid kurva alatooniga. Ka teisi tuttavaid näitlejaid oli hea vaadata, 
kellega koos olin konkursil olnud.

Teised poisid andsid dokumendid raudteetransporttehnikumi 
sisse, järgmisel päeval oli vestlus, seega tuli üks öö veel veeta 
pargipingil. Veetsime aega kinos  käimisega, ühest kinost tulime, 
teise läksime. Hiljem olid filmisisud nii segamini, et ei teadnud, mis 
filmiga tegu. Kinos “Sõprus” vaatasime Soome filmi “Niskamäe 
naised”, viimane kino oli Koplis “Rahu”, kus vaatasime filmi “Mister 
Pitkin vaenlase tagalas”. Peale kino kõndisime Paljassaare tippu, 
vana TPI peahoone juurde. Sealt mööda rannajoont linna suunas. 
Läksime muudkui edasi, vahtides merel laevu. Äkki nägime meie 
ees punaste pagunitega ja püssidega sõdureid, jõudsime edasi 
ühe kahuri juurde. Seal karjus üks sõdur, et me tagasi läheks, ise 
näitas käega poolsaare tipu poole, taipasime  et oleme jõudnud 
Patareivangla territooriumile. Oli näha mitmeid kõrgeid vangla 
vahitorne koos  vangivalvuritega, binoklid käes, jälgimas ümb-
rust. Kartsime, et võetakse meid kinni, aga lasti meil tuldud teed 
tagasi minna. Olime kõik kummimantlitega, nagu Stirlizi filmist, 
ühtemoodi. Sõdurid jälgisid, kuhu see bande liigub.

Järgmise päeva õhtul oli poistel teada, et nad said kooli 
sisse vedurijuhi abideks. Koolis oli õpe valdavalt vene keeles, 
suurem osa raudteetöölisi olidki venelased. Ega asjata ei öelda, 
et “raudtee keel”, mis ongi vene keel. Poisid lõid kõhklema, et 
ei saa hakkama keelega ja koduigatsusega, olime ju maapoisid. 
Võtsidki dokumendid välja. Aga siiski tuli meil veel kolmaski öö 
veeta pargipingil nagu kodutud. Järgmisel hommikul sõitsime 
rongiga koju Veriorale. Sealt bussiga oma koju.

Mõni aeg hiljem, kui ma astusin läbi Tartu Tervishoiutöötajate 
majast, kus Lembit Liivamägi ja Pärna Mart tegid uut estraadikava, 
ütlesid mulle nöökamisi, kuule sina poolenisti filminäitleja, vaata 
kumb stseen parem on? Vaatasin ja ütlesin,et esimene variant. 
Nii kinnitasid ka nemad. Nad oleks mind juhendanud ja õiget 
materjali otsinud, aga nad ei teadnud minu konkursile minekust, 
seega mis läinud, see läinud. Õde tegutses kaua kultuuripõllul, 
luges isegi Eesti Raadios luulet, aga mina tegutsesin kohalikus 
kultuurimajas isetegevuslasena agitbrigaadis, osalesin ka näi-
dendis ja lugesin luuletusi.  

Kalju-Johannes Kullerkupp

Ühel kenal augustikuu päeval asusime jälle teele, seekord 
Tartusse, et vaadata üle paljukiidetud rahvakultuuri varaait. 

Suur bussitäis tuntud nägusid, kes alati osalevad, ja vaheldu-
seks kaks kena naist peagi liituvast Veriora vallast. Enne ERM-i 
oli juba ohhoo! elamus, kui sõitsime mööda tagurpidi majast. 

Kaugelt vaadates tundus muuseumihoone suure sõbraliku 
maona, lõuad kutsuvalt avali. Sisse astudes oli tunne, nagu olek-
sime tulnud pühakotta: väga kõrged laed, avarad ruumid, vaikus. 
Kuna sisenesime veidi varem, kui giididega kokku lepitud, tegime 
aega parajaks müügipunktis. Oi seda nänni, mis ostma meelitas, 
ja oi, neid hindu! See meid muidugi eemale ei peletanud ja osteti 
üsna usinalt. Minule meeldis kõige rohkem igasugune kodumaine 
väga tervislik toidukraam eesotsas käsitööleibadega. 

Edasi jagunes grupp kaheks, kummalgi oma giid. Meie oma 
oli väga sarmikas vaevumärgatava aktsendiga lätlanna Linda. Kõi-
gepealt andis ta ülevaate muuseumi pikaleveninud saamisloost 
ja jaotustest kokku kolmel korrusel. Väljapanekutega tutvumist 
alustasime Eesti püsinäituselt „Kohtumised“. 

Kuna sisenesime A-fuajeest, siis näitus kulges meie jaoks 
tänapäevast järjest kaugemasse minevikku. Ja näituse pealkiri 
õigustas ennast väärikale eale igati, igal sammul ehedat äratund-
misrõõmu: “Oi, mul oli ka selline! Vaata, mäletad?” Nõukogude 
inimese leidlikkust teha mittemillestki midagi iseloomustas hästi 
omatehtud muruniitja: lapsekäru raam, pesumasina mootor ja 
saunakibu kummuli mootori peal. Lõiketera polnud näha. Keegi 
ütles kõrvalt: “Oi, mu vanamees küll ei tohi seda näha, ta teeb 
kohe järele!“ 

Uurisime ja imetlesime moodi, metallehteid ja muud käsitööd, 
nostalgia tabas raamaturiiuli ees. Muinasajast on meie maal säili-
nud ka päris palju leide, mida huvitav vaadata, neist tooksin esile 
Virumaa rabast leitud naisterahva luustiku, mille kohta kohapeal 
liikunud legend karistuseks kägistatud naisest ja meie teadlaste 
järeldusest, et oligi nii surnud. Kõik otsisid rahakotid välja üleni 
aukudega kaetud ohvrikivi ees. 

Ja nii me siis kulgesime giidi lummava hääle ja huumoriga 
pikitud jutu saatel sinna päris algusesse...

Järgmine väga ulatuslik püsiväljapanek oli soome-ugri pü-
sinäitus “Uurali kaja“. See koosnes neljast osast: permi rahvad, 
volga rahvad, läänemeresoome rahvad, põhjarahvad. Saime 
teada, kes on soomeugrilased, kust nad pärinevad, kuidas elavad, 
milline on nende seos eestlastega. 

Näituse üldine mõte põhineb naiste ja meeste igapäevaste 
tegemiste ja maailma mõistmise erinevustel. Argitegemised, 
rituaalid (pulmad, matused, esivanemate mälestamine jne.), 
rahvakunst. Volga rahvastel tundus riietuses olema suur sarnasus 
setudega – palju vanu ja uusi rahasid kaelas rippumas. Huvitav 
oli teada saada, et maridel on oma Mari Eli Vabariigis säilinud 
aktiivselt animism ehk loodususund ja see on neil õigeusu kõrval 
lausa ametlikult tunnustatud. Enamik esemeid on kogutud juba 
saja aasta eest, osa ka paarsada aastat tagasi. Palju videosid, 
dokumentaalid ja ka animeeritud lood.

Meie, kes me enamasti nutitelefonide ja arvutivõimalustega 
eriti ei sõbrusta, imetlesime paljusid puutetundlikke ekraane ja 
muid „imeasju“, näiteks kui heitsid voodisse, siis sealt tõusmisel 
jäädvustus sinna sinust foto. Äge!

Lõunasöök kohvikus oli Eesti esindusmuuseumile kohaselt 
rikkalik ja väga maitsev.

Pärastlõunaks oli meil ette nähtud nn „vabakava“, igaüks 
suundus sinna, mis kõige rohkem huvitas. Enamus vaatas 
veelkord üle Eesti teemalise püsinäituse, kuulates-vaadates 
videosid ja näppides puutetundlikke ekraane. Osa siirdusid 
rahvariiete näitust vaatama, osa sängidesse mõnulema. Mina 
koos sõbraga läksime kõigepealt kunstigaleriisse, kus oli näitus 
„Inimesed“. See oli skulptor Tiiu Kirsipuu ja maalikunstnik Ilmar 
Kruusamäe portreede näitus. Kruusamäe oli maalinud väga 
tuntud inimeste portreed kümnekordse suurendusega, Kirsipuul 
olid tänapäevastest materjalidest humoorikad kujud, näiteks Matti 
Milius üleelusuuruses, maalikohver käes, Tõnu Aav elusuuruses 
ja rääkimas Onu Remuse jutte, kuut paari jalgu liigutav Andres 
Dvinjaninov, tantsupoosis kilesse mässitud Ülo Vilimaa, Peeter 
Lauritsa pea ja palju teisi. Lõbus, üllatav ja veidi hirmutav ka, aga 
ega sealt polnud lihtne ära tulla, nii huvitav oli!

Lõpetuseks veel müügipunktist läbi ja siis koju, väsinud, aga 
muljetest tulvil. Jällegi suur tänu korraldajatele ja meie ülirahu-
likule bussijuhile Tarmole. Pole ju kerge suure bussiga kitsastel 
teedel manööverdada ja näiteks koduteelt tagasi keerata, et 
mahajäänud külastaja peale võtta…

Tiina Ilves

pensionäride selts eesti rahva Muuseumis

Mõisakoolide külastusmäng tõi 
räpinasse palju huvilisi

Kakskümmend üheksa mõisakompleksi, milles asuvad 
koolid, olid külastajatele sel aastal neljal päeval avatud. Enamik 
kooli- ja omavalitsusjuhte on jõudnud arusaamisele, et tähtis ei 
ole mõisa härrastemaja ümberehitamine kooliks, vaid see, et 
renoveerimisega saavutatakse konkurentsivõimelise hariduse 
andmiseks unikaalne keskkond. Tänu muusikakoolile osaleb ka 
Räpina mõis juba aastaid külastusmängus „Unustatud mõisad”. 

Igal täistunnil oli Räpina mõisa härrastemajas giidiga jalutus-
käik. Kohvi ja mõisakooki pakkus loomemaja. Kontsertidega me 
tänavu eriti ei pingutanud, kuid endine räpinlane Anton Kogan 
korraldas kahepäevase jazzfestivali, mis tõi publiku kohale ja sai 
sooja vastuvõtu osaliseks. Esinesid Tartu Saksikoor Toomas Pe-
tersoni juhendamisel ja  Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia 
saksofonikvartett Anton Kogani juhendamisel. Järgevatel päe-
vadel tõi külakosti Kammermuusikute Suvefestival, tutvustades 
baltisaksa muusikakultuuri. Duo Telluur musitseeris koosseisus 
Heli Ernits inglissarv ja oboe ning Kirill Ogorodnikov kitarril. Mõi-
sapargis esinesid Anu Tuviku naisvõimlejad ning Piret Varjundi 
juhendatud mehed-šõutantsijad.

Esimene külastuspäev langes kokku seto jaanitulega ja 
seetõttu oli rahvast palju liikumas, eelkõige Tallinnast ja selle 
ümbrusest – Keilast, Maardust, Sakust, aga ka Raplamaalt, 
Suure-Jaanist, Paidest, Viljandist, Saaremaalt ja Häädemees-
test, tuli ka soomlasi Vantaast ja Raisiost. Teisel ja kolmandal 
külastuspäeval oli inimesi Tartust ja Idavirust, samuti Põlvast ja 
Räpinast. Viimasel külastuspäeval tõi Salu Urmas mõisatuurile 
Lohusuu külaseltsi, perekondi ja sõpruskondi saabus Tartust ja 
Haapsalust.

Kokkuvõtvalt võib öelda, et inimesed liiguvad ja mõisahuvilisi 
jätkub. Praegu käivad ettevalmistused Sillapää lossi saali reno-
veerimiseks. Rõõmustame selle üle väga, sest korrastatud inter-
jöör suurendab külastajate huvi Räpina mõisa härrastemaja vastu.

Kersti Murumets,
muuseumi juhataja

Võrumaa vallavanemad, tagareas keskel Frits Ootsing, 
Toolamaa vallavanem.

Unustatud mõisad.                                           Foto erakogust

Titekärust 
meisterdatud niiduk.

Üleelu suuruses  
Onu Remus ehk Tõnu Aav

Fotod: Tiina Ilves
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   tantsuline aerooBika 
 alustaB oktooBris

Oktoobrist on kõigil aeroobikasõpradel võimalus taas Räpi-
nas kahel korral nädalas vabaajakeskuse Prive saalis nautida 
tantsulist aeroobikat. Teisipäeviti ja neljapäeviti kell 18.30 tasub 
ennast kodust tunniks ajaks  eemale saada, et nautida naiselikku 
liikumist.

Tantsuline aeroobika sobib kõigile, kes soovivad arendada 
üldfüüsilist vormi. Tunnis kasutatakse tantsulisi liikumisi, mis 
koosnevad erinevatest tantsudest laenatud elementidest. Sam-
mukombinatsioonid on liikuvamad ja tantsulisemad, liikumine on 
rütmilisem ja emotsionaalsem. Arendab rütmitunnet, koordinat-
siooni, õpetab oma keha paremini tunnetama. 

Treeningtunni ülesehitus:
1) Soojendus ~10 minutit. Eesmärgiks on lihtsate sammude 

ja liikumiste abil valmistada keha ette eelseisvaks kehaliseks 
koormuseks.

2) Aeroobne osa ~20 minutit. Aeroobse osa eesmärgiks 
on treenida vastupidavust ning arendada koordinatsiooni ja 
rütmitunnet.

3) Lihastreening ~15 minutit. Eesmärgiks on erinevaid jõu-
harjutusi tehes nii üla- kui ka alakehalihaste tasakaalustatud 
treenimine, keskendudes keha nõrkadele lihastele.

4) Venitused ~10 minutit. Eesmärgiks organismi funktsioo-
nide normaliseerumine, taastumise kiirendamine, positiivsete 
emotsioonide loomine, milleks kasutatakse lihaseid lõdvestavaid 
ja venitavaid harjutusi.

Tund sobib kõigile: nii algajale kui ka edasijõudnud treenijale.
3.oktoobrist kohtume juba saalis! Treenimine koos teistega 

on motiveeriv, innustav ja väga lõbus.

 Juhendaja Triinu Arund

Laupäeval, 19. lõikuskuu päeval lahkus igavikku meie kallis 
tädipoeg Matti Liiske oma 78. eluaastal. See varajane sugulase 
surm vapustas meid kõiki. Ta oli veel suhteliselt noor mees. Kuid 
keegi tark on ka nii öelnud, miks mehed lähevad manalasse 
naistest varem – sest nende elukaar on kõrgem.

Kuuldavasti tuli saatus Mattile järele Tallinna lähedale, kus 
ta perekonna kokkutulekul sai oma kolmanda infarkti ja arstidel 
ei õnnestunud tema elu enam päästa. Olin ka varem tema süda-
meprobleemidest kuulnud, kuid surm tuleb alati ootamatult. Kurb 
sõnum jõudis minuni väikese hilinemisega, kui sellest teatas üks 
Tallinna sugulane.

Meie lähim suguselts koosnes kolmest õest - Alma, Meeta ja 
Ella, kelle igaühe peres kasvas viis alst. Matti peres oli üks tütar 
ja neli poega, kellest nüüd juba kolm on lahkunud. Keskmise õe 
Meeta peres kasvas üks poeg ja neli tütart, poega pole ka enam. 
Meie peres oli kolm poega ja kaks tütart. Kahte venda enam pole.

Matti oli meie suguseltsi ainukene professor maaülikoolis. 
Teised kaks professorit on nn hõimlased, perre tulnud abielu 
kaudu. Üks noor doktor “saab valmis” selle aasta lõpus.

Matti oli minu EPA-s õppimise aegu kaugõppeosakonna 
dekaan ja teadlane. Matti kohta võib küll öelda, et ta oli Räpina 
kandi (sündinud Lintes) suurmees  ja seda võib vist väita ka va-
bariigi ulatuses. 1984. a. avaldatud raamatus “Räpina radadel” 
on ka temast juttu. 

Abielus 56 aastat
Matti õppis EPA-s minuteada elektriinseneriks ja abiellus 

väga noorelt. Kaasa Astrid oli piimanduses, abielus oldi 56 aastat. 
Nende perre sündis kolm last – kaks tütart ja poeg. Terje oli vanim 
ja õppis lastearstiks, abiellus soomlasega ja elab ning töötab juba 
ammu Soomes. Nende peres on kaks last, mõlemal haruldaselt 
kolm eesnime, perenimeks Paasiviita.

Tütar Marge elab Tallinnas, ka neil on peres kaks last ja minu 
teada töötas ta filminduse alal, õppis isegi Pariisis, perenimeks 
Aaspõllu. Poeg Teet on elektroonik ja elab samuti pealinnas. 

Nii tore on siinkohal meenutada 1972. aasta kevadet, kui kolm 
õnnistatud olekus suurte kõhtudega naist kõndisid Toomemäel ja 
ootasid kliinikus arstile minekut.

Minu õe Lea tütar Tiia sündis 1. juunil, minu poeg Indrek 15. 
ja Matti-Astridi poeg Teet 19. juunil. See oli väga suur juhus, et 
nii see sattus, mina elasin siis hoopis Valgamaal, teised kaks 
ema aga Tartus.

Siinkohal pean vabandama Matti sugulaste ees, kui andmed 
pole päris õiged, sest nagu elus ikka - kõigil kiirus peal ja sageli 
ei kohtuta-suhelda, nii pole ka kõigega kursis.

Väga targa, mitmekülgse, kuid ometi väga tagasihoidliku 
inimesena ei tõstnud Matti end iial esile. Suguvõsa ees on tal 
kõige suuremad teened, sest ta uuris meie sugupuud juba 7-8 ja 
rohkemgi põlve tagasi, nimedeks olid siis Liski, Liiske, Liiskmann, 
Liiskmaa jne. Huvi äratajaks oli ilmselt isa Elmar, kes oli vanasti 

Lintes tubli talumees ja kelle käest saadi esimesed andmed. 
Elmari vanemad Hindrik ja Anne võtsid oma perre ka sugulase 
kolm orbu, nende hulgas minu ema ja kasvatasid nad üles.

Meie suures suguvõsas on palju rahvusi - muidugi eestlased, 
on ka venelasi, soomlasi, hispaanlasi, taanlasi, ka üks mulatitar 
on olemas.

Kirjutan seda lugu kõigi rohkete sugulaste eest ja palvel, kes 
elavad Lintes, Räpinas, Tartus, Tallinnas, Elvas, Pärnus, Soomes, 
aga ka Taanis, Itaalias ja Ameerikas. Kindlasti jäi nii mõnigi koht 
veel nimetamata.

Matti suur abiline selles sugupuu uurimise töös oli ka pealin-
nas elav Madis Kindsoo, kes on meie sugulane vanavanemate 
kaudu. Viimaseid andmeid enam ei teagi, aga aastaid tagasi oli 
teada üle viiesaja inimese meie sugupuus. Üksipäini kolme õe 
pere on juba sajaliikmeline.

Matti ja Astrid elasid oma pika ja õnneliku elu ära Tartus, kust 
põigati vahel ka suvilasse Agalis, arvan, et ka üle mere. 

Surma vastu me ei saa ja kui inimene põleb nii heleda leegiga 
nagu Matti seda tegi, siis pole meil midagi teha, peab saatusega 
leppima ja edasi elama. Matti nagu tundis oma surma ette, või oli 
see juhus, kui saatis nädal enne oma surma sugupuu materjalid 
Vastseliina Geenartile, kes on tükk maad noorem mees. Nüüd 
pole midagi parata - Geenart peab suguvõsa uurimise vankrit 
edasi vedama. Selleks talle jõudu!

Kuidas küll tahaks Matti peret ja omakseid lohutada, kuid 
sõnadest tuleb siin puudu, ainult aeg ravib kõik haavad.

Kes teab, millal tuleb meie kord Toonela teele asuda…
Kuniks inimene elab meie südamas, on ta elus.

Maie Vaino

Matti juba taevastel radadel...

Matti (vasakult), vend Ahto, abikaasa Astrid, allakirjutanu ja 
õde Viivi. Maie Vaino.                                          Foto erakogust

ilma tujud
Mis lahti on ilmaga 
see näha palja silmaga.
Käib jutt suurest soojenemisest,
ei me aru saa sellest.

Külm kestis kevadel kaua,
viimaks leidis endale haua.
Kurja tegi ta palju-palju, oli loodusele liialt valju.

Lilled ja puud ootasid kevadesooja,
nad ei lasknud silmagi looja.
Kõik olid selleks ehtinud end,
lühikeseks jäi nende õitsemise ind.

Taevaluugid olid tihti väga alla,
vihma aina kallas-kallas alla.
Päeike ei saanudki õieti löögile,
et anda sooja kõigile.

Samas vaimus laseb ka suvi, 
ka temal puudub huvi.
Laseb aina vihmal tulla,
mitte soojalainel olla.

Tagajärjed hirmsalt üüratud, 
vee poolt kõik on hõivatud.
Teedel kohati sõita ei saa, 
inimestki ei kanna põllumaa.

räpina taimed
Ehk said pihlakad Räpina vaderiks? 
Mets ja paber on kuulsust toond talle. 
Pargis kask kasvab, eesnimeks paberi-, 
kelle lähedal nulud veel alles.

Pargi kõrgeimad puud on siin lehised, 
nendelt sügisel kuldnõelu sajab. 
Linnud laulavad puudel ja põõsastel 
alpirooside õitsemisajal.

Ilmas tuntakse Räpina sireleid. 
Suured künnapuud Võhandu lammil. 
Kased Setumaa suunas sul näitavad teed, 
Võru poole meid juhivad männid.

Pealinn ülistab Põlvamaa maasikaid, 
sõna Räpina väärtust veel lisab. 
Taluõunad on siin vallas kasvanud, 
mida linnades nõutakse visalt.

Vesiroosid taas õitsevad järveveel. 
Suve lõpp poetab pihlale marju. 
Iidsel telliseseinal, mis punane, 
ripub viinapuuvääte ja tarju.

Jaan Kivistik 
01-10.08.2017

reibas  
vanamemm – 80

Mind reipaks teeb ju värska vesi, 
kus võimlen ma nädalas ju kord.
Seal saunas mõnuledes lesin
ja jugade all ennast pesen.

Veel reipaks teeb mind väike aed,
seal mullaseks saan teha käed, 
kus memme meisterdatud puuris
vilistavad linnukesed kooris.

Kui saabub sügisene aeg,
täis ande annab väike aed,
siis täitub kelder purkidest, 
küll marjadest, küll kurkidest.

Ka talvel pole aega lesida, 
teen käsitööd, et lapsi ehtida.
Soojad käpikud või sokipaar
saab iga väike silmapaar.

Kui säraküünlad jõulukuusel,
ootan püngerjaid ma uksel,
kus kallistab mind mõni väike kutt,
nii unustan, et olen vanamutt.

Sinaida Türkson
vanavanemate päevaks 2017.a.

P.S. End kiitlemast mina ei väsi, sest 
mul on tõesti tööd täis käsi.

***
Meil see kõik on köki-möki,
saame aiast, põllult saaki.
Hukatus on Indias ja Ameerikas,
tornaado osariikes kõik seal hävitas
See on hullem veel kui katk,
tolle ilmategevuse jätk.
Ilmataat, sa halasta,
pole vaja kedagi sul põlata.
Põhja-Koreas sa vaata järgi,
nemad jätavad loodusele halva märgi.
Kõikvõimas Ilmataat, kaitse oma rahvast ja ka maad!

  Hilda Veber
25.08.2017  

...meil ukse all lainetab meri...”(J.Liiv). Ka meil 
oli üleujutus. 24.august 2017 (Kastani ja Karja 
tn.,Meeksi mnt.).                    Foto: Malle Rätsep

Meenutusi  
suurest euroopa peost* 

Murelid Käru polkat keerutamas.                    Foto erakogust

   Juulikuu viimasel nädalal saigi läbi pidu, milleks peaaegu 
kolmveerand aastat ettevalmistusi tehtud – 54. Euroopa kultuu-
rifestival Europeade Soomes Turu (Turku) linnas. Oli hoolega 
tantse õpitud, osalustasu kogutud, projekt kirjutatud. 

  Ava- ja lõpukontsert viidi läbi hiigelsuures jäähallis Gatorade 
Center, mis mahutab üle 8000 pealtvaataja, lisaks kohvikud ja 
restoranid, ruumid esinejatele ja sportlastele, staadioni keskel lae 
all suured ekraanid. Kahjuks oli valgustus viletsavõitu. Avakont-
serdi ajal lõppes jahutuseks varutud jää, nii said hoolega higistada 
esinejad ja publikki. Sellegipoolest ei tehtud tantsunumbritele 
hinnaalandust ning kõik andsid endast parima. 

Riigid, kust rohkem kollektiive (Eesti, Soome – 72 gruppi, 
Läti – 26 gruppi) astusid püünele ühise kavaga, teised riigid jao-
kaupa. Märkasime, et avakontserdil oli rühmal ühtne riietus vaid 
Eesti ja Läti tantsijatel, lõpuüritusel ka Leedu, Ungari ja Tšehhi 
jalakeerutajatel. Kõige menukamalt võeti vastu Eesti naisrühmade 
Soome polka, millele algusest lõpuni innukalt kaasa plaksutati 
ning hoolega meie sinimustvalget lehvitati.  Eesti ühistantsudeks 
olid “Kangakudumine” ja “Käru polka”, lisaks nais- ja segarühma-
delt ka “Kadrel”, “Kolumatsi polka” ning “Mina tahan tantsu lüüa”.

   Palju oli ette valmistatud tänavakontsertide kohti (13), mille 
ala tähistatud festivali märgisega. Ühes kohas esines pool tundi 
kogu bussitäis tantsijaid kordamööda. Neid busse oli põhjanaabri-
te juurde vuranud umbes 20, igas vähemalt 3 kollektiivi. “Murelid” 
astusid üles esimesel korral suures kaubanduskeskuses koos 
Võrumaa naisrühmade  “Linda” ja “Mariga”. Need kontserdid 
oli mõnusamad – publik lähemal ja emotsioonid paremini näha. 
Meie “Kas tantsime Krakovjakki” läks alati väga menukalt, samuti 
bussikaaslaste “Kulbitants”.

  Majutuskohtadeks olid koolimajad, kus klassides juba mad-
ratsidki täispumbatult valmis pandud, lisaks toolid-lauad-nagid, 
kuhu esinemiskomplekt ja isiklik träni paigutada. Hommikusööki 
saime sealsamas, see oli iga päev ühesugune (puder moosiga, 
sepikuviilud võiga, kurk, tomat, sink, juust, apelsinimahl, 0%-line 
piim, kohv). Lõuna saime kotikesega kaasa (salatikarp, kukkel, 
väike või, banaan). Õhtusöök manustati söögikoolis, seal valik 
õige pisut suurem. Kes soovis, sai midagi lisaks osta, leplikumad 
olid rahul pakutavaga. Ööbimiskoolis sai ka duši all käia, riideid 
pesta ja triikida. 

  Viie päeva jooksul ei piirdunud festivalikava vaid tantsudega, 
esinesid ka muusikud ja laulukoorid. Pühapäeva hommikul sai 
käia Turu toomkirikus jumalateenistusel. Olid avatud käsitööpoed, 
laste töötoad, folgiturg, fotonäitus. Võis sõita aerupaadiga läbi 
linna kulgeval Aura jõel, külastada 40. km kaugusel Naantalis 
maailma suurimat suitsusauna, kus vabaõhu kuumaveebasseinid 
ning hinna sees ka õhtusöök ja kultuuriprogramm; osaleda 3 tundi 
kestval tango koolitusel ja õpetada teistele oma rahvatantse; 
jalutada kaldapealsel või sõita jalakäijate-ratturite praamiga üle 
jõe, mis startis siis, kui teisel pool keegi juba ootamas. 

Edasi loe järgmisest lehenumbrist.

“Murelite” tantsija Marju Lodi



8 räpina rahvaleht

kultuurikalender augustis-septeMBris
R, 22. IX 18 Teemaõhtu: kohtumine puuviljanduse õpetaja  
  Jaan Kivistikuga ning tema loominguga 
  tutvumine. 
   Võõpsu Raamatukogus
L, 23. IX 14 EV100 pingi avamine Naha koolijuhtidele. 
  Oodatud on vilistlased, endised õpetajad ja 
  Naha kooli sõbrad.  Naha koolimajas
L, 23. IX 14 Kohtumine Marju Lauristiniga. 
  Lisainfo telefonil 5363 6120. 
   Räpina Muusikakooli saalis
P, 24. IX 9 Räpina laat Tuletõrjeühingu väljakul
P, 24. IX 13 Räpina Pensionäride Seltsi koosviibimine  
   Tuletõrje saalis
K, 27. IX 17  Räpina disc-golfi raja avamine. 
  Koolitus-tutvustus algajatele. 
  Võimalus osta discgolfi kettaid. Võistlus.
   Räpina puhke- ja virgestusalal Võhandu 42
 18 Reinis Young-Jaunaisi kontsert (kitarr). 
  Pilet täiskasvanutele 5, õpilastele ja 
  pensionäridele 3 eurot, Räpina Muusikakooli 
  õpilastele tasuta. 
   Räpina Muusikakoolis
N, 28. IX 18 39. sügisteatejooks Räpina tänavatel. 
  Võistlus on pühendatud õpetaja Velmo 
  Liiva mälesusele. start Räpina keskväljakul
R, 29. IX 18 Miikaelipäeva missa. Hõbeleer. Kirikukohv.   
  Oodatud on kõik, kes leeriati 1992. aastal.  
   Räpina Miikaeli kirikus
P, 1. X     12.30 Rahvusvaheline muusikapäev. 
  Orelil Elke Unt. Kontsert on tasuta. 
   Räpina Miikaeli kirikus
K, 4. X 17 Suvepalade kontsert. Esinevad Räpina 
  Muusikakooli õpilased. Kontsert on tasuta.  
   Räpina Muusikakoolis
K, 4. X 19 Rakvere Teatri etendus „Ükssarvikute farm“. 
  Pilet 15 eurot, sooduspilet 13 eurot. 
  Piletid müügil Räpina Valla Kultuurikeskuses ja 
  Piletimaailmas. Täpsem teave 
  kultuur.rapina.ee, tel 796 1363. 
   Räpina Aianduskooli saalis
N, 5. X 19 Õpetajate päeva tänuõhtu (kutsetega) 
   Räpina Aianduskooli saalis
P, 8. X 9 Räpina laat Tuletõrje väljakul
P, 8. X    11–16 Kasutatud lasteriiete turg. Tule müüma ja 
  ostma! Müüjatele kohamaksu pole, kuid vajalik 
  on registreerimine aadressil mailis@mailis
  kambre.ee Räpina loomemaja saalis
T, 10. X   10.30 Sussi teater Räpina Lasteaias Vikerkaar
N, 12. X 15 Näituse „Vello Ootsing südame ja hingega   
  kodustel radadel“ avamine 
   Räpina Koduloo- ja Aiandusmuuseumis
N, 12. X 18 Trio kontsert. Esinevad: Vlad Campean (viiul), 
  Olja Raudonen (tšello), Tanel Joamets (klaver). 
  Kontsert on tasuta. Räpina Muusikakoolis
P, 15. X 17 Kontsert-rännak: Läbi muusikalifilmide koos 
  The Ilves Sistersiga. Pilet eelmüügis 10 eurot, 
  kohapeal 15 eurot. Piletid müügil Piletilevis, 
  Räpina Valla Kultuurikeskuses ja Põlvamaa 
  Turismiinfokeskuses (Kooli 1, Räpina). 
   Räpina Aianduskooli saalis
R, 20. X 18 Kirjandusõhtu: Oskar Lutsu „Kevade“ 
   Võõpsu Raamatukogus

september 2017

ÕnnitleMe vaneMaid!

Mariann Ula 
11.08.17

Roland Lepp 
13.08.2017

Lili Otsus 
16.08.2017

See maailm mis elab sinus
mis sinuga ühes loodi
on sama vana kui sina
ja veidi su enda moodi...

Jaan Kaplinski

dentales hambaravi kabinet
 Kooli 5

64504 Räpina

Dr. Ragne Pärnamägi
T 9:00 – 17:00

Dr. Triinu Võlli  
E ja R 9:00 – 17:00

Vastuvõtule registreerimine ja info tel: 5683 4315

Väljaspool vastuvõtuaega osutab esmaabi  
Põlva PMA Hambaravi (Põlva, Uus 2) tel.7994698

pakutavad teenused:
● täiskasvanute ja laste hammaste ravi;
● hammaste eemaldamine;
● hammaste valgendamine;
● hambakaunistuste paigaldamine;
● proteeside valmistamine  

(osalised ja täisproteesid, proteeside  
parandus jne.)

● Alla 19- aastaste hambaravi on tasuta!
Dentales OÜ on Haigekassa lepingupartner, mis tagab:
1.  alla 19-aastastele ravikindlustatud isikutele tasuta ham-

baravi
2.  üle 19-aastastele ravikindlustatud isikutele tasuta  

vältimatu abi (osutatakse siis, kui abi edasilükkamine või 
selle andmata jätmine võib põhjustada abivajaja surma 
või püsiva tervisekahjustuse. Seda, kas tegemist on 
vältimatu abiga, otsustab hambaarst)

3.  üle 19-aastastele ravikindlustatute arveldus toimub ham-
baarsti ja haigekassa vahel elektrooniliselt. Kui osutatud 
teenusele kehtib hüvitis, arvestatakse hüvitatav summa 
raviarvelt maha kohe maksmise hetkel.

Meie hulgast on lahkunud
Tuul puude ladvus tasa kiigub,
me vaikses leinas langetame pea … 

Riinu Kristoving 
2.08.2017

Mihail Trostjanin 
3.08.2017

Mairi Petrova 
5.08.2017

Maimu Ojamets 
17.08.2017

Aivar Virki 
18.08.2017

Aleksander Karnö 
25.08.2017

Galina Kolossova 
25.08.2017

Silvi Vallask 
26.08.2017

räpina laat 
08.10.2017   

kell 9-15 räpinas  
tuletÕrje väljakul.  

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

tule kogu perega! 

info telefonil 5805 1915.

näitused
Näitus „Aita Neemre kingitus Eestile“ on avatud Sillapää 
lossi saalis.
Näitus „Elupõline metsamees Valdek Kütt“ on avatud Räpina 
Raamatukogus 10. oktoobrini.
Näitus „Vello Ootsing südame ja hingega kodustel radadel“ 
on avatud Räpina Raamatukogus alates 13. oktoobrist.
Näitus „Kitä umma järvekeista, kallist kalarannakõista“ on 
avatud Võõpsu pritsikuuris. (Külastamine eelneval kokkuleppel 
muuseumiga telefonil 799 9545 või e-posti aadressil muuseum@
rapina.ee.)
Aapo Ilvese fotonäitus „Iidsed fotod filmivõtetelt“ on Räpina 
loomemajas avatud septembri lõpuni.
Monica del Norte maalinäitus on Räpina loomemajas avatud 
alates oktoobrikuust.

Otsime Räpinasse taaraautomaadi 

operaator-kojameest. 
Töö hommikuti 06.00-08.00.
Sobib lisatööna. 5 euro/tund.

Tel. 58047075

24. oktoober 2017, kell 9.00–18.00
Eesti Töötukassa 

Põlvamaa osakonnas
Kesk tn 42, PÕLVA

avatud uste päev
Olete oodatud tutvuma Eesti Töötukassa Põlvamaa 
osakonnaga. Kohapeal on võimalik suhelda töö-
andjatega, kuulata erinevaid teemasid ja kohtuda 
karjäärinõustajaga. Võimalus teha koos juhatajaga 
osakonda tutvustav ringkäik algusega 9.30 ja 16.00.

PÄEVAKAVA:
10.00–10.45  Töötukassa teenused.
12.00–12.45  Eesti Töötukassa kui tööandja – 
  värbamispõhimõtted. 
14.00–14.45 Vähenenud töövõimega 
  inimeste teenused.
16.45–17.30  Millised võimalused on töötaval 
  inimesel minna õppima Töötukassa  
  toel?

info telefonil +372 7990960. 

swedbanki nõustamiskabinet räpinast ei kao
Teisipäeval võis näha Räpina haldushoone esimesel korrusel 

asunud Swedbanki kontoriboksi lammutamist. Nii mõnelgi möödakäi-
jal tekkis küsimus, kas Swedbanki kabinet kaob Räpinast sootuks?

Vastab Valga-, Võru- ja Põlvamaa Swedbanki kontorite juhataja 
Ester Rebane:

„Alates 14. septembrist pakub Swedbank  panganõustaja teenust 
Räpinas uues kohas – vallamaja esimesel korrusel, toas nr 119 . Nõus-
taja võtab vastu iga nädala esmaspäeval ja neljapäeval kell 9–14.

Räpina elanike kasutuses on endiselt kaks pangaautomaati –
Räpina Konsumi juures  Kooli 14A asuv sularahaautomaat, mille abil 
saab nii sularaha välja võtta kui ka kontole kanda ning automaat, mis 
asub Räpina Vallavalitsuse juures aadressil Kooli 1.“

Lisaks saavad oma pangaasju Räpina kliendid ajada alljärgnevalt:
1. Helistades nõustamiskeskuse numbrile 6 310 310. Nõus-

tamiskeskusse pöördudes saate ööpäevaringselt vastused 
pangaga seotud küsimustele. Näiteks saate uurida, kus asu- 
vad lähimad pangaautomaadid või -esindused, küsida 
valuutakursse, sulgeda kadumaläinud kaart, küsida nõu 
internetipanga kasutamisel jpm. 

2. Internetipanga abil. Swedbanki internetipangas saab 
teha pangatehinguid teile sobival kellaajal ja kohas – 
tähtis on vaid internetiühendusega arvuti olemasolu. 
Internetipangast leiate infot nii meie teenuste kui ka 
Swedbanki kui organisatsiooni kohta. Internetipangas 
on paljude tehingute tegemine soodsam kui kontoris. 
Internetipanga kasutajaks saate, kui sõlmite pangakontoris 
lepingu.

3. Kasutades mobiilipanka. Mobiilpank – pank alati taskus. 
Mobiilipank areneb pidevalt ja uusi funktsioone tuleb aina 
juurde. Mobiilipanga kaudu saab kiirelt vaadata kontojääki, 
vaadata konto väljavõtet, teha makseid, vaadata kaartide 
infot, muuta pangakaartide limiite, blokeerida või sulgeda 
kaarte, vaadata pangaesinduste ja -automaatide asukohti, 
teha väärtpaberitehingud.

4. Telefonipanga vahendusel. Telefonipank pakub panga-
nõustaja teenust ilma kontorisse tulemiseta. Kliendina ei 
pea oma rahaasjade ajamiseks kuhugi minema – piisab, 
kui helistate telefonipanga numbril 631 0310. Telefonipanga 
teenus on kättesaadav pangakontorist kauem – tööpäevadel 
kell 8–20 ja nädalavahetustel kell 10–18.  
Telefonipangas saate teha makseid või väärtpaberitehinguid, 

sulgeda pangakaarte, küsida infot oma kontojäägi kohta, küsida infot 
valuutavahetus- ja aktsiakursside kohta.

Selleks, et neid tehinguid telefonis teha saaks, tuleb sõlmida 
pangakontoris leping ja oma isik tõendada paroolikaardi, PIN-
kalkulaatori või mobiil-ID-ga. See on sarnane pangasaalis isiku 
identifitseerimisega. Telefonipangaga liitumine on tasuta ning kuutasu 
maksma ei pea. Tehingute teenustasud on samad, mis pangakontoris.

Igakuiseid makseid on määratud maksete abil võimalik 
teha ka pangautomaadis. Selleks on vaja eelnevalt pangakontoris 
nõustajal sisestada vajalikud andmed.  Tuleb vaid kaasa võtta  arve, 
kus on olemas vajalikud rekvisiidid. Kui need on tehtud, siis saate 
sularahaautomaadis vaid mõne nupuvajutusega makse teostada.

Swedbank/Koit


