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Aasta alguses käib pal-
judes asutustes, ja nii ka 
omavalitsustes, aastaplaa-
nide tegemine. Selle aasta 
omapäraks Räpina vallas 
on asjaolu, et lõplikult on 
jõustunud need otsused, 
mida oleme vastu võtnud 
ja mille nimel töötanud 
viimased paar aastat - ala-
tes 01.01.2018 on Räpina 
vald meie kõigi uus kodu-
vald. Ühinenud on kolm 
valda - Meeksi, Veriora ja 
Räpina. Soovin Sulle, uus 
koduvald, tasakaalukat 
ja läbimõeldud arengut, 
mis vastaks võimalikult 
palju meie vallakodanike 
ootustele.

Algus on olnud raske 
ja keeruline just seetõttu, 
et uue omavalitsuse käi-

vitamiseks oli antud nii vähe aega. Aasta  algusest pidi vald 
asuma tööle uue koosseisuga ja ning selleks pidime kinnitama 
volikogus uue ametikohtade struktuuri, välja töötama uued ame-
tijuhendid, viima läbi koondamised ja sisekonkursid. Hetkel on 
osa ameti- ja töökohti veel täitma ja loodame, et uued inimesed 
saavad peagi valitud ning tööle asuda. Meie ühinemislepingus 
on kirjas, et mõningate teenuste pakkumine peab jätkuma ka 
endistes vallakeskustes, millest nüüd on saanud Räpina valla 
Veriora ja Meeksi teenuskeskused. Mõlemas teenuskeskuses 
töötavad jätkuvalt sotsiaaltööspetsialist, kantseleispetsialist ja 
haldusspetsialist.  Veriora majas on hetkel ka teedespetsialisti 
ja  valla sisekontrolli töökohad, kuna ka ruumivajadus on vaja 
üle vaadata. Perspektiivis peaks teenusekeskustes hakatama 
pakkuma ka arendus- ja ehitusspetsialisti teenuseid teatud nä-
dalapäevadel, kuid ka sellega tegeleme peagi. 

Esmajärjekorras oleme läbi vaatamas, uuendamas ja üht-
lustamas neid valla õigusakte, mida igapäevaselt kõige enam 
kasutatakse, nt toimetuleku toetuse piirmäärad, täiendavate 
sotsiaaltoetuste maksmise kord jne.  Haridus- ja kultuurivaldkonna 
töötajad koostavad huvihariduse ja -tegevuse kava 2018. aastaks 
koos vastavate huvigruppide kaasamisega.

räpina vallas on  
häid tegijaid palju

12. jaanuaril austati 
traditsiooniliselt kaunil ga-
laõhtul Põlva Kultuuri- ja 
Huvikeskuses läinud aasta 
maakonna parimaid ter-
viseedenduse, spordi- ja 
kultuurivaldkonnas. Kur-
vastades pidime lõplikult 
teadvustama ka endise 
Värska ja Mikitamäe valla 
(nüüd koos end Meremäe 
vallaga ühtne Setomaa 
vald) lahkumist Põlva maa-
konna koosseisust, kes 
oma viimased Põlvamaa 
auhinnad sel korral juba 
Võrumaale koju viisid. Meie 
õnneks aga tuli Põlva maa-
konda sel aastal juurde pal-
ju tublisid inimesi endisest 
Meeksi vallast Tartumaalt.

Räpina valla inimesed paistavad maakonnas endiselt silma. 
Nii noppis Räpina Lasteaia Vikerkaar tervist edendav meeskond 
õpetaja Gerli Liiva eestvedamisel tiitli „Põlvamaa tervisesõbra-
lik organisatsioon“. Eesti Kultuurkapitali Põlvamaa ekspertgrupi 
autasu „Aasta tegija 2017“ pälvis sel korral Räpina Ühisgüm-
naasiumi õpetaja ja tulihingeline rahvatantsu traditsiooni hoidja ja 
arendaja Külliki Arjokesse, kelle eestvõttel sel kevadel juba 20. 
korda toimub Räpina laste laulu- ja tantsupäev. Põlvamaa aasta 
parima meessportlase tiitli tõi koju Kagu Motoklubi motokros-
sisõitja Andero Lusbo. „Aasta tegija spordis 2017“ nominentide 
hulka kuulus uhkelt ka MTÜ Räpina Spordiklubi.

Selgi korral anti üle teema-aasta teatelatern. Kui 2017., laste- 
ja noorte kultuuriaastal hoidis au ja uhkusega laternat Valgjärve 
valla Avatud Noortekeskuse juht Anu Luiga, siis käesoleval, 
Euroopa kultuuripärandi aastal hoiab teema-aasta lippu kõrgel 
Põlvamaa Omavalitsuste Liit.

Anu-Cristine Tokko,
Räpina valla haridus- ja noorsootööspetsialist

Iga-aastane ilutulestik Räpinas rõõmustas rahvast ka sellel 
aastavahetusel vallaelanike ja vallavalitsuse toel. Suurenenud 
vallas toimusid rahvakogunemistega aastavahetusele omased 
vaatemängud taevakaarel ka valla teistes keskustes – Verioral 
ja Mehikoormas. 

Siinkohal tahavad korraldajad tänada ilutulestikku panustajaid 
Räpinas – Almar Puit OÜ, Andra Käär, Leo Kütt, Maiu Vares, Põlva 
Tarbijate Ühistu, Räpina Keraamika OÜ, Räpina loomemaja, Rä-
pina Paberivabrik AS, Räpina Vallavalitsus, Teet Helm, Tiia Kütt, 
Tulvo Ilves, Varola OÜ ja Vello Kasearu. Meeksis – Empreste OÜ, 
Katri Narusing, Latikas OÜ, Nordix Pro OÜ, Räpina loomemaja 
ja Räpina Vallavalitsus. Verioral – Räpina loomemaja ja Räpina 
Vallavalitsus.

Silmailu kõrval on kahjuks aga ka tõsine murekilluke nii 
ilutulestiku korraldajate kui ka rahva südames. Mõned inimesed 
on otsustanud keskväljakul toimuvasse ilutulestikku panustada  
omapärasel moel – muretseda ise ilutulestik ja sellega kesk- 
väljakule tulla. Valik on muidugi igaühe enda teha, kas osta kallis 
tulevärk ise või lisada pisike panus enda poolt suurde uhkesse 
ilutulestikku. Korraldajate suur mure seisneb aga selles, et oma 
tulevärgiga tullakse rahva sekka. Esiteks on selline tegevus väga 
ohtlik – ümberringi on palju inimesi, kes on pühademelus natuke 
ülevas meeleolus ning ei saa olla kindel, et keegi kogemata ei 
müksa või tulevärgiga asjatajale kogemata otsa ei jookse. Ka ei 
saa olla kindel, millises suunas ja kuhu täpselt tulevärk lendab.

Oma ilutulestiku laskmine keskväljakul, kuhu on planeeritud 
toimuma valla tulevärk, häirib ka ilutulestiku korraldajat, kes toi-

Mõtle kaasa: kus võiksid asuda 
meie valla kirjakastid?

Omniva korrastab kirjakastide võrgustikku, et paigutada 
kirjakastid nähtavatesse ja käidavatesse asukohtadesse, kus 
inimestel oleks neid mugav kasutada. Parimate asukohtade väl-
jaselgitamiseks palutakse kohalike inimeste ja kogukondade abi.

Kirjakastid on olnud praegustes asukohtades üldjuhul juba 
pikki aastaid, kuid inimeste liikumisteed ja harjumused võivad olla 
selle aja jooksul muutunud. Selleks, et postiteenuse kasutamine 
oleks inimestele mugav, paigutatakse kirjakastid asukohtadesse, 
kus elanikel on neid lihtne kasutada.

Kirjakastide võrgustiku uuendamine johtus eelmisel aastal 
läbi viidud uuringust, kus ilmnes, et inimesed soovivad kirjakaste 
näha eelkõige kohtades, kus nad niikuinii käivad – poe, vallamaja, 
raamatukogu vms juures. Uuring kinnitas Omniva enda statisti-
kat, mille järgi kasutavad inimesed käidavates kohtades asuvaid 
kirjakaste rohkem, isegi kui vähemkäidavas kohas asuv kirjakast 
on elu- või töökohale lähemal. 

Omniva palub vallaelanikel saata kirjakastide paremate 
asukohtade osas ettepanekuid kuni 31.jaanuarini aadressile 
info@omniva.ee 

Ettepanekule tuleb kindlasti lisada valla ja küla täpne nimi 
ning võimalikult täpne asukohakirjeldus. Kirjakastide tabel asub 
Räpina valla kodulehel.

Kirjakastide asukohtade valikul arvestatakse valla ja elanike 
ettepanekuid, lähtudes eeldusest, et igal juhul jääksid kirjakastid 
elu- ja töökohtadest mõistlikusse kaugusesse. 

Kirjakastid on need, mida inimesed kasutatavad kirjade 
saatmiseks. Postkaste, mille kaudu inimestele ja ettevõtetele/
asutustele posti kätte toimetatakse, ümberkorraldus ei puuduta.  

Eva Kalu,
Omniva jaotuskeskuse juht

Tehakse valla hallatavate asutustega ettevalmistusi üritusteks 
Märka ja tunnusta 2017, Eesti Vabariigi 100. aastapäeva aktus, 
Hea kodu päevad, Puhkpilliorkestrite festival, Räpina Puhkpillior-
kestri 150. aastapäev. Tegeletakse Euroopa Sotsiaalfondi prog-
rammi koostöövõrgustiku seminaride ja seire ettevalmistamisega.

Detsembris esitasime kaks investeeringutoetuse taotlust et-
tevõtlusega seotud kohaliku tee ehitamiseks. Taotlus on esitatud 
Võhandu tn renoveerimiseks Tartu–Räpina–Värska riigimaantee 
ristmikust kuni Pargi tn ristini ning Tammisto-Poldri tee mustkatte 
alla viimiseks 520 m ulatuses. Mõlema taotluse osas on palutud 
täiendusi, mis on ka ministeeriumile edastatud. Koostatud on 
EAS-ile Räpina-Köstrimäe kergliiklustee rajamise lõpparuanne. 
Eelmise aasta lõpus kinnitati projektide „Võõpsu sadama kai 
rekonstrueerimine“, Räpina Tuletõrje väljaku piirdeaia renovee-
rimine“ aruanded ning teostati PRIA poolt toetuste väljamaksed. 
Detsembris  peeti esimene sadama püügivahendite hoiuplatsi 
rajamise projekti ehituskoosolek ja töödega alustatakse esimesel 
võimalusel. Korraldatud on hanked talihooldustööde teostamiseks 
ja elektrienergia muretsemiseks. Mõlemad lepingud on sõlmitud. 
Töötame piiriüleste projektidega.

Lähiajal on vaja üle vaadata planeerimistegevusega seon-
duvad küsimused ja hakata koostama uut valla üldplaneeringut.

Vallavalitsus on koostanud ja volikogule menetlemiseks 
esitanud valla 2018. a. eelarve. Eelarvetki oli üksjagu keeruline 
koostada ja ausalt öeldes tuli sedagi teha veidi kiirustades. Nagu 
ma juba ka varasemalt olen kirjutanud, oleme hoolimata piirkonda-
de sarnasusest ja lähedusest siiski piisavalt erinevad ja piirkonna 
inimeste ootustest arusaamiseni jõudmiseks kulub taaskord aega. 

Selle aasta eelarve suurimad investeeringud on planeeritud 
tervisekeskuse rajamisele ja kohalikele teedele. Oleme alustanud 
kohalike teede hoiukava koostamist ja nende rekonstrueerimiseks 
oleme planeerinud arvestatava hulga raha, kuid ka vajadused 
on väga suured.  Planeeritud on Räpina laste mänguväljaku ja 
Ruusa laululava rajamine. Mõlemale objektile on eraldatud toetust 
riigieelarvest. Kavas on tänavavalgustuse II etapi ehitus Verioral 
ja samuti veemajanduse projektidega alustamine. Jätkuvalt on 
kavas osaleda hajasustuste programmis. Tegeleme Meeksi vee-
majanduse ja Mehikoorma rannaala arendamise projektidega.

Töid ja toimetamisi jagub, loodame, et aasta lõpus on meil 
kõigil, mille üle rõõmu tunda!

Ilusat alanud aastat, mõistvat suhtumist ja eesmärgini viivat 
koostööd!

Enel Liin, Räpina vallavanem

Tulihingeline rahvatantsu tradit-
siooni hoidja ja arendaja Külliki 
Arjokesse.        Foto: Taavi Nagel

austatud vallakodanik!

Vallavanem Enel Liin.
Foto: Andrus Karpson

aastavahetuse ilutulestikust – rõõmu ja murega
metab ohtlike lõhkeainetega ja peab oma tegevuses olema väga 
hoolikas ning täpne – tähelepanu ei või hajuda.

Lisaks ohutuse probleemile rikub selline mõtlematu teguviis 
ka planeeritud vaatepilti ja tekitab segadust. Korraldajate sõnul 
on siin tõsine kaalumise koht – kas vald saab uueks aastavahe-
tuseks korraldada rahvakogunemisi, kui nende keskel on inimesi, 
kes seavad kaaskodanike elud ohtu. Siit ka palve edaspidiseks 
- kes soovivad ise aastavahetusel ilutulestikku teha, palun valige 
selleks turvaline koht rahvakogunemistest kaugemal. Ohutus 
ennekõike!

Ilusat alanud aastat!
Korraldajate nimel,

Räpina Rahvalehe toimetaja
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22. NOVEMBRI VOLIKOGU OTSUSED JA MÄÄRUSED
Otsusega nr 64 otsustati korraldada ümber Räpina valla 

ametiasutused Meeksi Vallavalitsus, Räpina Vallavalitsus ja 
Veriora Vallavalitsus liitmise teel ning liita Meeksi Vallavalitsus 
ja Veriora Vallavalitsus Räpina Vallavalitsusega. Ametiasutuste 
liitmise tulemusena Meeksi Vallavalitsuse (registrikood 75016214) 
ja Veriora Vallavalitsuse (registrikood 75020246) tegevus lõpe-
tatakse 31. detsembril 2017. a ning alates 1. jaanuarist 2018. a 
jätkab tegevust Räpina Vallavalitsus (registrikood 75025503).

Otsusega nr 65 otsustati kinnitada eelarve- ja arenguko-
misjoni koosseis: Toomas Heering – esimees, Vilja Kvetkovski –  
aseesimees, Vello Kasearu, Kaido Palu, Vitali Rõžov, Älan Zups-
mann, Kaarel Tiganik, Tiit Kala.

Otsused nr 66 „Räpina Vallavolikogu majandus- ja kesk-
konnakomisjoni koosseisu kinnitamine”, otsus nr 67 „Räpina 
Vallavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosseisu 
kinnitamine”, otsus nr 68 „Räpina Vallavolikogu haridus- ja 
kultuurikomisjoni koosseisu kinnitamine” (KEHTETUD - Alus: 
20.12.2017 volikogu istungi otsused nr 77-79).

Otsusega nr 69 otsustati astuda kohaliku omavalitsuse ük-
suste liidu, nimetusega Põlvamaa Omavalitsuste Liit (80190931), 
liikmeks. Nimetada vallavolikogu volituste ajaks Põlvamaa 
Omavalitsuste Liidu üldkoosolekule järgmised Räpina valla 
esindajad ja nende asendajad: vallavolikogu esimees Teet Helm, 
vallavanem Enel Liin, vallavolikogu esimehe asendaja Tiit Kala, 
vallavanema asendaja Piret Rammo.

Otsusega nr 70 otsustati muuta Meeksi Vallavolikogu 
22.02.2006 otsust nr 8 „Mittetulundusühingu asutamises osale-
mine ja mittetulundusühingusse esindaja nimetamine”.

Otsusega nr 71 otsustati muuta Meeksi Vallavolikogu 
21.05.2008 otsust nr 13 „Mittetulundusühingu Peipsi Kalandus-
piirkonna Arendajate Kogu asutamises osalemine ja mittetulun-
dusühingusse esindaja nimetamine”.

Otsusega nr 72 otsustati kinnitada siseministri 13.02.2015. a  
määruse nr 4 „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise inves-
teeringute toetuse andmise tingimused ja kord” alusel Ettevõtluse 
Arendamise Sihtasutusele toetuse saamiseks esitatud taotluse nr 
EU51807 „Kiudoski ettevõtlusalal avaliku tugitaristu renoveerimi-
ne” ja taotluse nr EU51809 „Räpina keskust ühendav Leevaku-
Nulga kergliiklustee” omafinatseeringu osa tagamine lähtuvalt 
Räpina Vallavolikogu 30. august 2017. a otsus nr 37 „Piirkonna 
konkurentsivõime tugevdamise programmis osalemine”.

Otsusega nr 73 otsustati anda Sihtasutusele Põlvamaa Aren-
duskeskus 7 aastaks tasuta kasutusse Räpina linnas Keskväljaku 
maaüksusele paigaldatava müügikioskite alune ja teenindamiseks 
vajaminev maa-ala.

Otsusega nr 74 otsustati võtta vastu Räpina valla üldpla-
neeringut muutev Artes Terrae Maastikuarhitektid OÜ koostatud 
Jaanikeste küla Kärbi katastriüksuse detailplaneering. Valla-
valitsus korraldab Jaanikeste küla Kärbi katastriüksuse detailpla-
neeringu avaliku väljapaneku ja vajadusel avaliku väljapaneku 
tulemuste avaliku arutelu ning esitab Keskkonnaametile taotluse 
planeeritaval alal ehituskeeluvööndi vähendamiseks.

Määrusega nr 11 kehtestati Leevi Hooldekodu 2018. aasta 
kohamaks.

29. NOVEMBRI VOLIKOGU OTSUSED JA MÄÄRUSED
Otsusega nr 75 otsustati maksta hüvitist valla ametiasutuses 

töötava teenistuja ametist vabastamisel seoses haldusterritoriaal-
se korralduse muutmisest tuleneva ameti- või töökoha koonda- 
misega, ametnikule või töötajale ametist vabastamisel pikaajalise 
ja eeskujuliku teenistus- või tööülesannete täitmise eest kuni 
kolme kuu ametipalga ulatuses, kui ta on töötanud valla või 
linna ametiasutuses ametniku või töötajana kaks kuni kaheksa 
aastat, ja kuni kuue kuu ametipalga ulatuses, kui ta on töötanud 
ametniku või töötajana rohkem kui kaheksa aastat. Kohaliku 
omavalitsuse üksuste vallasekretäridele koondamisel makstakse 
lisaks seadusest sätestatule täiendav lahkumistasu kuue kuu 
põhipalga ulatuses.

Otsusega nr 76 kehtestati Räpina valla ametiasutuse 
Räpina Vallavalitsus teenistuskohtade koosseis ja liigitus ning 
teenistusgrupid.

Määrusega nr 12 kehtestati ametnike haridusele, töökoge-
musele, teadmistele ja oskustele esitatavad nõuded.

Määrusega nr 13 kehtestati Räpina Vallavalitsuse palga-
juhend.

20. DETSEMBRI VOLIKOGU OTSUSED JA MÄÄRUSED
Otsusega nr 77 otsustati kinnitada sotsiaal- ja tervishoiu-

komisjoni koosseis: Ene Tigas – esimees, Karmen Kukk – ase-
esimees, Miia-Kersti Sultsmann, Merike Paap, Maie Haavakats, 
Virge Mastik, Mait Meensalu, Kristi Lillemäe, Kairi Kivilo-Aust, 
Mati Tiigimäe.

Otsusega nr 78 otsustati kinnitada haridus- ja kultuuriko-
misjoni koosseis: Ulla Preeden – esimees, Peeter Sibul – ase-
esimees, Ene Tigas, Leo Kütt, Andri Võsokovski, Mirjam Ojasaar, 
Jaanus Volk, Kalle Mälberg, Marge Trumsi.

Otsusega nr 79 otsustati kinnitada majandus- ja kesk-
konnakomisjoni koosseis: Margus Narusing – esimees, Vello 
Kasearu – aseesimees, Vladimir Kondratjev, Meelis Konsap, 
Peeter Sibul, Ülo Tuuling, Uno Nagelmaa, Janno Tammpere, 
Ekke Tooding, Kristi Lillemäe, Kaarel Tiganik, Mait Meensalu, 
Artur Murumets.

räpina vallavolikogu inFo 22.11–20.12.2017

Otsusega nr 80 otsustati astuda kohaliku omavalitsuse ük-
suste liidu, nimetusega Eesti Linnade Liit liikmeks ja nimetada 
Eesti Linnade Liidu üldkoosolekule Räpina valla esindajateks 
volikogu esimees Teet Helm ja vallavanem Enel Liin. Nimetada 
Eesti Linnade Liidu üldkoosolekule Räpina valla esindaja Teet 
Helm asendajaks volikogu aseesimees Tiit Kala ja Enel Liin asen-
dajaks vallavalitsuse liige Piret Rammo. Nimetada Eesti Linnade 
Liidu volikogusse Räpina valla esindajaks vallavanem Enel Liin. 
Nimetada Räpina Vallavalitsuse liige Piret Rammo Eesti Linnade 
Liidu volikogu Räpina valla esindaja Enel Liin asendajaks.

Otsusega nr 81 otsustati nimetada Kristi Lillemäe Räpina 
valla esindajaks Räpina Lasteaia Vikerkaar hoolekogusse.

Otsusega nr 82 otsustati nimetada Peeter Sibul Räpina 
Vallavolikogu esindajaks Räpina Spordikooli hoolekogusse. 
Nimetada Toomas Heering Räpina Vallavolikogu esindajaks 
Räpina Muusikakooli hoolekogusse.

Otsusega nr 83 otsustati Nimetada Ene Tigas Räpina Valla-
volikogu esindajaks Räpina Ühisgümnaasiumi hoolekogusse. 
Nimetada Andri Võsokovski Räpina Vallavolikogu esindajaks Ruu-
sa Põhikooli hoolekogusse. Nimetada Margus Narusing Räpina 
Vallavolikogu esindajaks Mehikoorma Põhikooli hoolekogusse. 
Nimetada Karmen Kukk Räpina Vallavolikogu esindajaks Viluste 
Põhikooli hoolekogusse.

Otsusega nr 84 otsustati nimetada Karmen Kukk Räpina 
valla esindajaks Leevi Hooldekodu hoolekogusse.

Otsusega nr 85 otsustati anda nõusolek Räpina Vallava-
litsusele valla teede ning tänavate talihooldustööde teostamise 
sisetehingu sõlmimiseks aktsiaseltsiga Revekor perioodiks alates 
01.01.2018 kuni 30.04.2018.

Otsusega nr 86 otsustati tunnistada kehtetuks Räpina 
Vallavolikogu 27. jaanuari 2016. a otsus nr 4 „Vallavalitsuse 
palgajuhend”.

Määrusega nr 14 kehtestati Räpina Vallavalitsuse põhi-
määrus.

Määrusega nr 15 kehtestati Räpina valla 2017. aasta II 
lisaeelarve.

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

Piret Sermandi
volikogu asjaajaja-arhivaar

Vastavalt Riigikogus vastu võetud seadusemuudatustele 
lõpetasid kõik maavalitsused alates 1. jaanuarist 2018 tege-
vuse ja nende senised ülesanded anti üle teistele selleks 
määratud riigiasutustele või kohalikele omavalitsustele. 
Alljärgnevalt on toodud lühiülevaade kohalikule tasandile 
üle tulevatest ülesannetest.

MAAKONNA KESKUS
Põlva maakonna keskuses Põlvas hakatakse teostama kõiki 

rahvastikutoiminguid: sündide ja surmade registreerimine; 
abielu sõlmimine ja lahutamine; nime muutmine (seda toimingut 
saab teha neljas kohas Eestis - Tartu Linnavalitsuses, Tallinna 
Perekonnaseisuametis, Pärnu Linnavalitsuses ja Jõhvi Valla-
valitsuses); soo muutmise andmete registreerimine; isikukoodi 
andmine andmekogusse kandmiseks; isikukoodi andmine Eu-
roopa Liidu, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi ja Šveitsi 
kodanikule elukoha esmakordsel registreerimisel Eestis; elukoha 
registreerimine; hilisema isaduse omaksvõtu registreerimine; 
rahvastikuregistri väljavõtte ja perekonnaseisutõendi väljastamine 
(sh abieluvõime tõend); andmete sisestamine rahvastikuregist-
risse Eesti ja välisriigi perekonnaseisudokumendilt, kohtuotsuselt 
ja rahvusvahelise kaitse andmise otsuselt; andmete väljastamine 
rahvastikuregistrist õigustatud huvi korral; rahvastikuregistri and-
mete parandamine ja muutmine.

Rahvastikutoimingute ülesanded ülejäänud kohalikes 
omavalitsustes ei muutu, neis registreeritakse endiselt 
surmasid, sünde, elukohti ning tehakse rahvastikuregistri 
väljavõtteid.

KOHALIKUD OMAVALITSUSED
Linna- ja vallasekretäride ülesandeks on valimiste korralda-

mine valla ja linna tasemel, sh jaoskonnakomisjonide töö korral-
damine Euroopa Parlamendi, kohaliku omavalitsuse volikogu ja 
Riigikogu valimistel. Lisaks on 2018. aastast kohalike omavalit-
suste ülesandeks näiteks piirangute seadmine siseveekogudel; 
asendus- ja järelhooldusteenuse rahastamine ja korraldamine; 
nakkushaiguste karantiini kehtestamine. Ühtlasi on valdadel 
võimalik vajaduse korral nimetada ametisse saarevahid.

PÕLVAMAA OMAVALITSUSTE LIIT JA PÕLVAMAA 
ARENDUSKESKUS
Maakondlikud arendusorganisatsioonid võtavad täies ulatu-

ses enda kanda maakonna arengu kavandamise ja suunami-
se, sh võrgustikutöö ja piirkonna turundamise ning väliskoostöö 
hoidmise ja edendamise; samuti siseriiklike toetusprogrammide 
rakendamise, rahvatervise ja kultuuri valdkonna ülesanded, 
maakonna turvalisuse nõukogu töö juhtimise ja korraldamise ning 
maakonna sümboolika ja teenetemärkide hoidmise.

ÜHISTRANSPORDIKESKUSED
Ühistranspordi korralduse eest hakkavad vastutama piir-

kondlikud Ühistranspordikeskused. Põlva- ja Võrumaa on selleks 
ühiselt moodustanud Kagu Ühistranspordikeskuse. 

Põlvamaa Omavalitsuste Liit

kohalikud omavalitsused võtavad üle 
mitmed maavalitsuse ülesanded

01.01.2018 seisuga rahvaarv räpina vallas külade lõikes 
KÜLA MEHI NAISI KOKKU
Aravu 49 36 85
Haavametsa 6 6 12
Haavapää 10 7 17
Himmiste 14 12 26
Jaanikeste 26 24 50
Jõepera 45 23 68
Jõevaara 5 1 6
Jõeveere 12 10 22
Kassilaane 28 37 65
Kikka 11 13 24
Kirmsi 10 12 22
Koolma 2 1 3
Koolmajärve 3 0 3
Kullamäe 4 4 8
Kunksilla 9 7 16
Kõnnu 22 26 48
Köstrimäe 69 60 129
Laho 10 12 22
Leevaku 85 70 155
Leevi 107 92 199
Lihtensteini 8 4 12
Linte 115 96 211
Meeksi 44 30 74

KÜLA MEHI NAISI KOKKU
Meelva 41 30 71
Meerapalu 39 19 58
Mehikoorma 111 98 209
Mõtsavaara 1 2 3
Mägiotsa 31 24 55
Männisalu 10 10 20
Naha 54 64 118
Nohipalo 8 8 16
Nulga 28 32 60
Pahtpää 43 47 90
Parapalu 1 1 2
Pindi 5 7 12
Pääsna 19 12 31
Raadama 52 55 107
Rahumäe 46 44 90
Raigla 73 54 127
Ristipalo 117 116 233
Ruusa 94 114 208
Räpina linn 1018 1161 2179
Räpina vald 41 22 63
Saareküla 15 14 29
Sarvemäe 3 12 15
Sikakurmu 13 7 20

KÜLA MEHI NAISI KOKKU
Sillapää 59 63 122
Soohara 16 16 32
Suure-Veerksu 11 13 24
Sülgoja 23 18 41
Süvahavva 10 12 22
Timo 3 2 5
Toolamaa 24 22 46
Tooste 49 38 87
Tsirksi 8 6 14
Vareste 10 10 20
Veriora alevik 218 211 429
Verioramõisa 32 45 77
Viira 9 7 16
Viluste 51 57 108
Vinso 6 5 11
Võiardi 11 11 22
Võika 16 6 22
Võuküla 39 29 68
Võõpsu alevik 90 96 186
Väike-Veerksu 23 18 41
Vändra 12 18 30
VALD KOKKU 3277 3239 6516

Rahvastikuregister
Meeksi ja veriora teenuskeskused

Räpina valla Meeksi ja Veriora teenuskeskustes saab harju-
nud asukohas endiselt teostada kõiki toiminguid mida varemgi. 
Juhul, kui teenuskeskuses soovitud asju korda ajada ei saa, 
suunab teenuskeskuse kantseleispetsialist ülesande Räpina 
vallavalitsuse vastavale ametnikule.

Meeksi teenuskeskus 
(Kesk 20, Mehikoorma alevik, Räpina vald)
Avatud kell 8–16 
Kantseleispetsialist 
Haldusspetsialist 
Sotsiaaltööspetsialist 
Meeksi teenuskeskus on kättesaadav telefonil 730 3431 
või e-posti aadressil ene.tammekun@rapina.ee.
Veriora teenuskeskus 
(Räpina mnt 2, Veriora alevik, Räpina vald)
Avatud kell 8–16 
Kantseleispetsialist 
Haldusspetsialist
Sotsiaaltööspetsialist
Raamatupidaja-kassapidaja
Veriora teenuskeskus on kättesaadav telefonil 795 8333 
või e-posti aadressil eva.morel@rapina.ee.

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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Ehkki Veriora vallast on nüüdseks saanud Räpina vald, andis 
Veriora Vallavolikogu oma viimasel istungil välja veel Veriora valla 
preemiad, mis laureaatidele 30. detsembril 2017 Räpina vallavo-
likogu esimehe Teet Helmi poolt pidulikult üle anti. 

Statuut näeb ette, et Veriora valla ettevõtja preemia mää-
ratakse väljapaistva tegevuse eest ettevõtluse edendamisel. 
Preemia määratakse Veriora vallas tegutsevale füüsilisest isikust 
ettevõtjale või vallas registreeritud või tegutsevale ettevõttele. 
Preemia annab välja Veriora vallavolikogu iga kahe aasta tagant.

Veriora valla haridus-, kultuuri- ja spordipreemia määratakse 
väljapaistva tegevuse eest hariduse, kultuuri või spordi edenda-
misel. Preemia määratakse Veriora vallas tegutsevale füüsilisele 
isikule või kollektiivile. Antakse välja kolm preemiat: 
1)  kollektiivi preemia – noorte või täiskasvanute kultuuri-, hari-

dus- või spordikollektiivile;
2)  täiskasvanu preemia;
3)  noorte preemia (alla 18-aastastele).

Veriora valla 2017. aasta ettevõtja preemia laureaat on  
FIE Aleksi Mähar. 

Aleksi Mähar alustas FIE-na köögivilja kasvatamist 1996. 
aastal. Tema talu on aastaid töötanud peretalu põhimõtetel, kus 
enamik töid on tehtud ära oma kätega ning tööd jagub kogu aasta 
vältel kõigile pereliikmetele. Hooajal kasutatakse lisatööjõudu. 

Köögiviljad on nõudlikud eelkultuuride ja viljavahelduse osas, 
eelviljana kasvatatakse ka teravilja. Taimed kasvatatakse ette 
oma talu kasvuhoonetes ja seega algab hooaeg vara. Praegu 
kasvatatakse kapsast, kurki ja kartulit neljal hektaril. Hoolimata 
heitlikust ilmast, on toodang kasvanud ja kvaliteet paranenud. 
Enamus toodangust turustatakse AS „Salvestile“.

Pidev kasvu jälgimine on pingeline töö ja nõuab kogemusi 
ja tarkust. Aleksi on end köögiviljakasvatuse uuemate suundade 
ja nõudmistega kurssi viinud ja osalenud erinevatel koolitustel. 
Tihedat koostööd tehakse piirkonna teiste põllumeestega.

Veriora valla 2017. aasta haridus-, kultuuri- ja spordi-pree-
mia (kollektiivi preemia) laureaat on Leevi näitetrupp Pungad.

Pungade esindajatena võtavad tunnustust vastu Helle 
Mendrik ja Kaili Rätsep.

Leevi näitetrupp Pungad kasvas välja MTÜ Võhanduveere 
liikmeskonnast ning selle eestvedajaks on olnud algusest peale 
Helle Mendrik. Pungad kasutavad oma näidendites kohapealsete 
inimeste loomingut ning suur osa tekste tekivad ühistegevuse 
käigus. Pungad on astunud oma etendustega rahva ette kaks 
korda aastas – Leevi jõulupeol ning külapäeval.

Lisaks sellele on oma etendustega osaletud ka ümberkaud-
sete külade üritustel (Vanaküla külapäev, Süvahavva uue aasta 
pidu jne).

Pungade etendused:
„Noorendamise kliinik“ 2017 suvi
„Jõulumemme valimised Toomaspääl“ – 2016 jõulud
„Löwekülli mõisa saladus ehk Musta Daami külaskäik“ – 

2016 suvi
„Lumivalgeke“ – 2015 jõulud
„Jõetüdruku needus“ – 2015 suvi
„Jõuluseiklus Võhanduveeres aastal 2114“ – 2014 jõulud
„Võhanduveere vabariik“ – 2014 suvi
„Tuhkapriidu“ – 2013 jõulud
„Külalised“ – 2013 suvi.
Pungad osalesid 2014. aastal Põlva maakonna teatripäeval 

Vastse-Kuustes, kust saadi mitu preemiat (Riho Luht oli parim 
meesosatäitja, eriauhinna said Mari Plaado ja Sven Tanilane).

Pungad hoiavad alles kodukoha traditsioone ning nende 
esinemine toob alati kohale nii praegused kui endised külaela-
nikud. Läbi laste ja noorte etendustesse kaasamise toimub ka 
nende kultuuriline harimine ning põlvkondade vahelise sideme 
kasvatamine.

Veriora valla 2017 aasta noortepreemia laureaat on  
Uku Sõrmus.

Uku on füüsiliselt väga aktiivne, tegeleb vabaajaklubis Toushi 
võitluskunstidega, osaleb kooli korvpallitrennis, mängib Põlvas 
käsipalli, harrastab sõpradega jalgpalli ja võrkpalli ning suvel rat-
tasõitu ja ujumist. On kokku puutunud ka orienteerumisega ning 
osalenud Võhandu maratonil. Osaleb aktiivselt nii koolis kui ka 
maakonnas toimuvatel spordivõistlustel. 2016/2017 õppeaastal 
valiti Uku koolis aasta sportlaseks.

Lisaks sellele tantsib Uku kooli rahvatantsurühmas Vipsik, on 
Põlvamaa Leevi ja Veriora rühma noorkotkas, osaleb Leevi näite-
trupis Pungad ja Viluste kooli raamatukoguprojektis Anonüümsed 
Papagoid. Esineb koolis ja väljaspool kooli erinevate show’dega: 
teadusteemad, raamatute tutvustamine. Koolis on olnud aktuste 
jmt ürituste kava juht.

Uku on kooli õpilasesinduse liige ja 9. klassi klassivanem.
Ukut huvitab psühholoogia, enesearendus, ettevõtlus ja 

investeerimine, ta loeb sellealaseid raamatuid, üritades ka oman-
datud teadmisi elus rakendada. Suvel osales Uku Eesti esimeses 
6-päevases noorte ettevõtluslaagris, ta on osalenud ka Tallinnas 
investeerimisalasel koolitusel. Uku on olnud abiks Leevi poe ehi-
tustöödel ja valmistanud poele postreid. Neid on tavalmistanud ka 
Leevi kodukandipäevale. Huvitub pildi-, heli- ja videotöötlusest. 
Võitis Kevadtormi joonistusvõistluse “Kaitsevägi õppusel”.

Uku Sõrmus on läbi aastate osalenud erinevatel aineolüm-
piaadidel ja teistel võistlustel ning on saavutanud 8. klassis I koha 

veriora valla tunnustused
maakondlikul saksa keele olümpiaadil ja II koha maakondlikul 
matemaatikaolümpiaadil.

Saavutused:
HITSA õpilastööde konkursi „Maailmariik Eesti“ 2015/2016 

võitja (arvutimänguga „Edasi Eesti!“).
Läbi projektifondi „Nopi Üles“ projekti kirjutamine ja raha taot-

lemine, tänu millele said Veriora randa püsti pandud kogukonnale 
mõeldud välitreeningvahendid.

Erinevad videoprojektid: „Nopi Üles“ projekti jaoks promoklipp, 
kooli jaoks erinevad videod, mõned videokonkursid (YouTube 
kanal KülaTV).

Uurimistöö teemal „Avalik esinemine“, ca 40-leheküljeline. 
Sellega seoses ka koolis esinemised.

Veriora valla 25. aastapäeva puhul tunnustati tänukirjaga.

Veriora valla 2017. aasta haridus-, kultuuri- ja  
spordipreemia laureaat Enel Liin.

Enel Liini kultuurialane tegevus väljendub selgelt läbi Veriora 
Perenaiste Seltsi tegevuse, mis kasvas välja MTÜ Tegusa Ve-
riora aktiivsetest naisliikmetest ning mille asutamiskuupäevaks 
loetakse 9.veebruari 2011.a. Hetkel kuulub seltsi ligi 30 naist. 

Enel on seltsi tegevustes aktiivne osaleja. Enel on jaganud 
oma laialdasi teadmisi traditsioonilise Eesti köögi osas (leivaküp-
setamine, vorstide valmistamine, erinevad hoidised jne). Ta on 
viinud läbi erinevaid õpitubasid nii seltsi liikmetele kui inimestele 
Põlvamaalt ja kaugemaltki ning seda seltsi egiidi all erinevatel 
üritustel osaledes (Olustvere hoidistemess, Võõpsu kalapäev 
jne). Enel Liin on aidanud korraldada Veriora Perenaiste Seltsi 
kokkusaamisi ning koolitusi. Ta on selleks panustanud nii jõu kui 
nõuga. Eneli laialdased teadmised ning suur tutvusringkond on 
olnud suureks abiks põnevate teemade ja juhendajate ja lektorite 
leidmisel. Tänu Enelile on teoks saanud Veriora valla inimeste 
kohtumised Aleksei Turovski, Peeter Ernitsa, Irje Karjuse ja 
teistega. 

Tema abiga on kirjutatud mitmed rahastustaotlused, tänu 
millele on teoks saanud Veriora Perenaiste Seltsi õppereisid 
nii kodu- kui välismaal (Läti, Leedu, Poola, Ungari, Soome jne).

Eneli tegevus ei piirdu ainult Veriora Perenaiste Seltsi 
tegevuses osalemisega. Enel peab väga oluliseks piirkonna 
looduskeskkonda ja sellega kaasnevat loodusõpet ning kodu-
koha traditsioone. Enel on viinud Viluste koolis algklassilastega 
läbi seenepäevi ja „Tagasi kooli“ projekti raames käinud lastele 
rääkimas Veriora vallast, selle väärtustest ja võimalustest ning tut-
vustanud volikogu ja vallavalitsuse tööd. Enel on organiseerinud 
koristustalguid Viluste külas ja olnud Teeme Ära tiimijuht Veriora 
vallas. Enel on õpetanud seebi keetmist Leevi külapäeval ning 
viinud läbi leivaküpsetamise päeva ning lisaks neile tegevustele 
kirjutab jõudumööda Veriora valla memuaare, mida käesolevaks 
hetkeks on saanud juba üle 100 lehekülje.

Eneli kodukohalembus, traditsioonide väärtustamine ja lai 
silmaring on väärtused, mida ta on jaganud ja jagab ka teistega.

Esildiste põhjal teinud kokkuvõtte 

Piret Rammo
Fotod: Andrus Karpson

Kui Leevi rahvamajas tegutsenud huviringe, spordiharrasta-
jaid ja saunalisi paluti aprilli algul oma tegevused kokku tõmmata, 
et saaks mai algusest alustada II korruse ehitusega, ei teadnud 
keegi, millise kannatuste kadalipu see ehitus kaasa toob. 

Veriora Vallavalitus, olles viinud läbi riigihanke ning sõlminud 
hanke võitnud ehitajaga lepingu, ootas ja lootis, et kõik kulgeb 
lepingukohaselt ja rahvamaja II korrus valmib augusti lõpuks. 
Kahjuks oli toimunu normaalsest ja plaanipärasest ehitustege-
vusest valgusaastate kaugusel. 

Siis kui enamik eestlasi puhkas ja palus kõrgematelt jõududelt 
ilusat ilma, et saaks rannamõnusid nautida, ootasid vallaametni-
kud ja külaelanikud sadude lõppu, et osagi rahvamajast pääseks 
veekahjustusteta. Kahjuks Taevataat vihmaluuke ei sulgenud ning 
vahepeal oli tunne, et raamatukogu asemele rajatakse hoopis 
basseini. Juriidilistesse üksikasjadesse laskumata võib öelda, et 
leping ehitajaga (kelle nimegi ei taha siinkohal mainida) lõppes 
ning rahvamaja ehitusel asus tööle AS Kurmik.

Tänu ehitaja pingutustele – töö käis nii hilja õhtuti kui nädala-
vahetustel, sai Leevi rahvamaja taasavamise pidu pidada eelmise 
aasta  22.detsembril. Remonditud ning valminud ruume said 
uudistada nii külaelanikud kui külalised kaugemalt ja lähemalt. 
Räpina vallavanem Enel Liin rääkides ehituse käigust tsiteeris 
oma kõnes Murphy seadusi, mille kohaselt „Kui midagi saab untsu 
minna, siis ta ka läheb“ ja „Kui on võimalus, et mitu asja läheb unt-

su, siis tegelikult läheb untsu see, mis toob kõige rohkem kahju“. 
Ka AS Kurmik esindaja Andri Needo oli oma kõnes humoorikas 
ning tõi valminud majale kingituseks koerakujud, kes loodetavasti 
hoolega valvavad, et enam „mingeid jamasid ei juhtuks“. 

Kontserti pakkusid avamisõhtul Veriora rahvatantsurühmad 
Paras Paar, Eideratas ja Triibu-Liine ning naiskoor Kiriküüt koos 
Viluste PK lastekoori Leevi lauljatega. Lisaks eelnimetatuile esine-
sid neidude vokaalansambel REHA ja väikesed võistlustantsijad 
Maritte-Arianne ja Kirill. Õhtu lõppes ansambli Svips meloodiate 
saatel ning kel vähegi soovi ja tahtmist oli, sai ka tantsupõranda 
ära katsetada. 

Ehkki II korrust ei saa veel raamatukoguna kasutusele võtta, 
kuna on veel jäänud paar tööd teha ning tarvis on ka raamatu-
kogule vajalik mööbel muretseda, on I korrus kasutusel. Juba 
tegutsevad hoolega laste meisterdamisring ja spordiring ning 
mehed käivad lauatennist mängimas. Veebruaris saavad taas 
rahvamajas kokku käsitööringi naised. Juba on majas toimunud 
rahvakoosolekud ning saali on renditud välja sünnipäevadeks. 
Hetkel on välja kuulutatud konkurss Veriora Valla Kultuur juha-
taja kohale, kes hakkab ka Leevi rahvamaja edasisi tegevusi 
planeerima ja juhtima.

Uued ruumid loovad uusi võimalusi ning koostöös Veriora 
Noortekaga on lootust tegutsema saada ka erinevad huviringid 
noortele. Kuna personaliruumi asemel on nüüd miniköök, siis 

edaspidi on mõeldavad ka Veriora perenaiste seltsi õpitoad. 
Loodame ja ootame, et rahvamaja ja raamatukogu koostoimimine 
toob huvilisi juurde ning igaüks leiab endale siit majast sobivat 
tegevust.

Piret Rammo, 
Räpina abivallavanem

leevi rahvamaja taas avatud

Enel Liin ja Andri Needo II korrust avamas.     Foto: Birgit Truus
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räpina rahvalehe MÜÜgikohad
Räpina Rahvalehte saab osta järgmistest kohtadest:
• Räpina Konsum
• Veriora A&O 
• Leevi kauplus LEPO 
• Mehikoorma A&O
• Kauplus Võõpsu
• Räpina postkontor
• Põlvamaa Turismiinfokeskus

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps külastas 16.01.2018. 
Viluste põhikooli, Veriora lasteaeda Õnneseen, Räpina Ühis-
gümnaasiumi ja lasteaeda Vikerkaar ning Räpina aianduskooli.

Viluste koolis maitses haridus- ja teadusminister Reps muu 
hulgas koolitoitu, üheskoos arutati haridusteemasid ja puudutati 
uue suure valla teemasid.

Räpina Aianduskoolis kohtus minister õpetajate, õpilaste ja 
koolitöötajatega. Minister andis neile lühikese ülevaate, milliste te-
gevustega aidatakse kaasa kutsehariduse arendamisele. Ministrilt 
omakorda uuriti, millises suunas on arenenud gümnaasiumitele 
sisseastumislävendi seadmise mõte. Nagu selgus, on võimalikke 
arengusuundi mitmeid. Ministri sõnul on vägagi tervitatav, et see 
teema on avalikkuses diskussiooni tekitanud. Teadaolevalt ei 
jätka Eestis iga kolmas gümnaasiumilõpetaja haridusteed. Miks 
ei võiks selle sihtgrupi valikuks olla hoopis kutseõpe?

Peamise ootusena kutsekoolidele tõi minister Reps välja väl-
jalangevuse vähendamise nõrgemate õppijate toetamise kaudu.

Tänu ministri sundimatule hoiakule möödus kohtumine aian-
duskoolis mõnusas ja vabas õhkkonnas.

Räpina ÜG-s kohtus minister 9.-12. klassi õpilaste ja õpe-
tajatega. Ta rääkis haridusuuendustest ning vastas õpilaste ja 
õpetajate küsimustele.

Räpina valla haridusasutuste kodulehekülgedel avaldatud 
info põhjal

Vaike Tammes

27.–30. detsembril käisid Räpina Ühisgümnaasiumi õpi-
lased Soomes. Kuigi väljasõit oli varahommikul ja sellele  
järgnes laevasõit, pidasid lapsed väga hästi vastu. Kuna kooli- 
vaheajal on laeval eriprogramm, siis oli koos rõõmsameelse  
laevakass Ville Vikingiga tore laeval aega veeta. 

Esimesel päeval tutvusime Helsingiga, tegime peatuse Lahti 
suusahüppemäe jalamil ning tõelist talveilma ja loodusilu nautides  
jõudsime õhtuks Oulu lähedale, kus metsa sees ootasid ees 
soojad kämpingud.

 Teisel päeval külastasime Oulu teadus- ja tehnikamuuseumi 
ning seejärel mõnulesime keset talvepakast troopilises ujulas. 
Õhtul lumes möllates ei raatsinud keegi tuppa tulla, sest selle 
aasta talve arvestades oli see eriline elamus. Kuna lumepaksus 
oli üle poole meetri, siis kaotas nii mõnigi laps oma saapa ära. 

Järgmisel päeval külastasime põhjapoolseimat loomaaeda 
Ranus, kus oli võimalik näha kuutkümmend imetajat ja linde 
nende arktilises elukeskkonnas. Rovaniemi lähedal Pajakülas 
ootas meid ees jõuluvana, kelle kodu oli seestpoolt nagu suur 
hammasratastega kellamehhanism. Jõuluvana postkontorist sai 
saata koju tervituskaarte.

Tagasisõidul aitas meeleolu hoida muinasjutuliselt kaunis 
Põhjamaa loodus lumevaibaga kaetud metsade ja jäätunud 
järvedega.

Marika Ääremaa, Räpina ÜG huvijuht

haridusminister külastas  
räpina valla haridusasutusi

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps Viluste põhikoolis.
Foto: Viluste kooli kodulehelt

lapimaal jõuluvanal külas

Reisiseltskond Lahti suusahüppemäe juures.
Fotod erakogust 

Põhjapoolseimas loomaaias sai vaadelda erinevaid loomi 
nende arktilises elukeskkonnas.

Räpina ÜG õpilased ja õpetajad Rovaniemis jõuluvana 
juures. 

Antud info on lapsevanematele, kelle peres kasvab raske 
või sügava puudega laps ja vanem vajab abi lapse hoidmisel või 
koolivaheaja sisustamisel. Võimalus on lapsevanemaid aidata 
lapse hoidmise korraldamisel ja lapse vaba aja sisustamisel 
koolivaheaegadel lastelaagrites osalemisena.

Alates 2016. aasta jaanuarikuust viib Eesti Evangeelne Luter-
lik Kirik Harjumaa piirkonnas läbi projekti, mille raames pakutakse 
tugiteenuseid raske ja sügava puudega lastele vanuses 0–17 
(k. a.) eluaastat. Lapsevanemale on teenus tasuta, teenusele 
saamiseks tuleb esitada taotlus Sotsiaalkindlustuametile, mis 
pakub rahastust teenuse katmiseks ühes kalendriaastas kuni 
4918 eurot lapse kohta. Projekti rahastab Euroopa Sotsiaalfond.

Teenusele saamiseks juhendatakse lapsevanemat, kes võib 
julgelt ka antud kontakti jagada. Lapsel peab olema kehtiv puue 
(raske või sügav) ja koostatud juhtumiplaan.

Igasuguste lisaküsimuste korral palun võtta ühendust alloleval 
kontakttelefonil.

Gähtlin Leppänen, Eesti Evangeelne Luterlik Kirik
Lapsehoiuteenuse koordinaator mob tel: 5665 2939

lapsehoiuteenuse osutamisest ja 
koolivaheaja veetmise võimalustest 

raske ja sügava puudega lastele Räpinas tegutseb juba mitmendat aastat Eesti suurim tä-
navtantsukool JJ-Street, kus õpib igas vanuses noori, kes lisaks 
iganädalastele treeningutele käivad ka võistlustel, esinemistel ja 
teistel koolitustel üle Eesti.

Jaanuarikuus on õige aeg tantsimisega alustada 
Tänu Räpina vallale langes möödunud poolaastal kuutasu 

Räpina noortele ligi poole võrra, mis tähendas, et senise 21 euro 
asemel maksid Räpina noored 11 eur kuutasu. Ka sel poolaastal 
on  tänavatantsijaid  vald toetamas, kuid  lisaks käib tantuskoolis 
kampaania, kus uutele liitujatele on jaanuarikuus treeningud terve 
kuu tasuta. JJ-Street Tantsukooli Räpina filiaali eestvedaja Lenel 
Karu sõnul on noorte toetamine oluline, sest sageli kardavad 
inimesed, et peavad treeningule tulles tasuma koheselt suure 
summa või on lihtsalt perede võimalused piiratud. Tema sõnul 
jäävad sellises olukorras kõrvale mitmed noored, kes võiksid 
kasvada tõelisteks talentides. Võrreldes eelmise aastaga on 
Räpinas võimalik liituda kahe erineva vanusegrupiga:  -12 –aas-
tased ja 12+ vanusegrupp, sest eelnevatel aastatel nägid noored 
ise sellise muutuse jaoks vajadust. „Kaks vanusegruppi on hea 
muutus, sest erinevas vanuses noortel on  erinevad arengueta-
pid ja treeningus on nii mugavam osaleda. Tore on see, et kava 
tehakse ikka koos, kõik tunnevad üksteist ja saavad hästi läbi, “ 
rääkis Lenel Karu.

Räpina grupi neiu pääseb esmakordselt suurele lavale
Sel hooajal on Räpina grupis hea uudis see, et grupi kõige 

vanem osaleja ja juba mitmeid aastaid treeningutes silma paistnud 
Ketlyn Idion saab esmakordselt osaleda Eesti ühe suurima tant-
suetenduse Streetshow koosseisus, mis lavastub juuni alguses 

Nordea Kontserdimajas Tallinnas. Lenel Karu sõnul on Ketlyn 
on oma panuse andnud kogu aasta jooksul, treenides ka suvel, 
kui tavaliselt kõik puhkavad, koolitanud ennast ka väljaspool 
kodulinna ning seadnud konkreetseid individuaalseid eesmärke. 
Nüüd on üks nendest täitumas ning kindlasti on see ka suureks 
auasjaks kogu Räpina vallale. „Ma usun, et järgmisel aastal võib 
neid noori juba mitu olla, sest on näha, et grupis on seda energiat 
ja selliseid tantsijaid, kes tahavad jõuda kaugemale kui koduvald 
ning ambitsioonid on suured.“ rääkis Lenel Karu.

Tantsutrennide taga on rohkem kui 2 tundi nädalas
JJ-Street Räpina grupi treeningud leiavad aset küll 2 korda 

nädalas, kuid omavahel saadakse kokku ka trenniväliselt, käiakse 
koos esinemas ning noortele on loodud võimalused õppida ja 
koolitada ennast Tartus, Tallinnas jm. Räpina grupile meeldib 
kõige rohkem kohtuda teiste tantsijatega erinevatest linnadest 
ja koos erinevaid asju ette võtta. Praegu planeeritakse kavaga 
võistlusele minekut ning uute esinemiste jaoks valmistumist, 
lisaks ootab ees üks tore päev kogu grupiga, samuti video- ja 
fotoshoot. „Tantsija puhul pole oluline üksnes tantsuoskus, vaid 
ka stiil, välimus, esinemisoskus – julgus kaamera ees ennast 
näidata. Seda soovin r ka lähiajal neile õpetada ja see paneb 
noored kindlasti proovile, kuid on samas põnev ja ootusärev.“ 

 Jõudu ja jaksu läheb tarvis, kuid on tore, et Räpinas on need 
noored leidnud koha, kus ennast väljendada, olla positiivsed, 
nautida midagi, mis väga meeldib ning ennast tulevikus kauge-
male arendada.

JJ-Street tantsuklubi

räpina vald aitab  
tänavatantsijatel soodsamalt treenida
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koolivaheajal toimus 
tantsulaager

Meie koolis toimus koolivaheajal tantsulaager, mis kestis 25 
tundi ja kus oli ligi 60 osalejat. Laagris tantsisid liikumisringi ning 
rahvatantsurühmade Räpsukad, Üksik Sokk ja Patsikud liikmed.  

Külalisjuhendajateks olid Kagu-Eesti III tantsupeo „Kuula“  
4.–6. kl liigijuht Tiina Ilves ning projekti „Tagasi kooli“ raames 
juhendasid treeningtunde meie vilistlased Liis Konsap ja Heleri 
Huuse koos partner Siim Kängsepaga. 

Iga kollektiiv õppis kaks uut tantsu, toimusid samba- ja bal-
letitunnid. Tantsulaager lõppes õpitud repertuaari esitamise ning 
ühistantsimisega. 

 Täname lapsevanem Laura Hiisi ja Puuriida Pubi mõnusa 
kehakinnituse eest.

Tantsulaagri õnnestumise eest kandsid hoolt juhendajad 
Margit Mathiesen ja Külliki Arjokesse. 

Tantsimiseni! 

Külliki Arjokesse,
Rahvatantsurühmade juhendaja

Kahepäevases laagris õpiti nii mõndagi uut. 
Foto erakogust

Tere, olen giid, maailmarändur ja raamatuautor Ena Mets ning 
asun veebruaris taas mööda Eestit rändama. Seekord jõuan oma 
jutuõhtuga „Inimhetked ja kohtumisretked“ ka Räpinasse. Lugude 
valikus lähtun Maupassant’i mõttest „Meie elule annavad väär-
tuse teised elud, keda teel kohtame“. Oma retke alustan Võrus 
ja lõpetan Värskas, peatudes kokku viieteistkümnes Eestimaa 
paigas. Räpina Koduloo- ja Aiandusmuuseumis olen koos oma 
lugudega 20. veebruari pärastlõunal kell 14.

Minu lapsepõlveunistuseks oli saada kirjanikuks ning aas-
taid olen kirevat elu elanud, töötades mitmel maal giidina ning 
tegutsedes siin- ja sealpool maakera. Eelmise aasta veebruaris 
otsustasin esmakordselt üles astuda päris jutuvestjana. Võtsin 
kaasa oma esimese raamatu „Naeratava kuu inimesed“ ning 
käisin läbi kolmteist Eestimaa raamatukogu, kus kohtusin kokku 
ligi 400 inimesega. See oli inspireeriv ja rikastav kogemus. Enam 
ei ole jutuvestjad ainult Lumekuninganna muinasjutus. Eelmisel 
aastal võeti minu esimene jututuur „Naeratava Kuu rännu- ja 
raamatulood“ kõikjal soojalt vastu. Võru raamatukogu juhataja 
Inga Kuljus leidis, et jutuõhtut sobisid suurepäraselt iseloomus-
tama sõnad Tove Janssoni näituse pealkirjast: „Elada, unistada, 
hõljuda.“ Osalejad läksid jutuõhtutelt koju sõnadega „hoopis 
teistmoodi elamus“ ja „natuke maagiline“. Tegelen jutuvestmisega 
ka oma giidi-, terapeudi- ja väeretketööde raames –  lugudel on 
minu jaoks tervendav ja jõudu andev vägi.

 2018. aasta veebruaris jututuuril põimin kokku vested kum-
malistest-rikastavatest kohtumistest retkedel Eestis ja mujal ning 
vahele mõned millegipoolest mällu sööbinud muinaslood. Natuke 
toon Räpinasse ka oma eelmise jututuuri lugusid ja raamatu 
„Naeratava kuu inimesed“. 

Alanud aasta on Eesti Vabariigi suur juubeliaasta, nii on osa 
üritusest pühendatud Eesti ja eestlaste lugudele. Suure uruguai 
kirjaniku Eduardo Galeano sõnul “koosneb maailm lugudest”, mit-
te aatomitest.  Soovin talvisel külmal ja pimedal ajal tuua inimesed 
nendesse maailma osakestesse – lugudesse, mis paneksid uuesti 
elama ka kuulajate endi lood ning annaksid keset talveväsimust 
ja -pimedust jõudu ja inspiratsiooni. Ligi kahe tunni jooksul saa-
vad osalejad lugude vahele ka kuuma teed ning sansula-helisid.

Ena Mets

Laupäeval, 20. jaanuaril avati Räpina loomemajas erili-
ne näitus. Eriline selle poolest, et tegemist on piirideülese 
ühisnäitusega, mis toimub kahes osas – Räpina Soome 
sõprusvalla kunstnike tööde väljapanek Räpinas ja räpinlaste 
oma Kangasalas. Nagu Räpina suur fänn Johanna Helimäki 
Kangasalast kenasti üles: „Soome ja Eesti on kohe-kohe 
ühevanused sõbrad. Saja-aastane sõprus – seda on kindlasti 
vaja tähistada.“

Seda sõprusvallad Räpina ja Kangasala teevadki. Eelmise 
aasta augustis tegime tähistamisega algust, kui Räpina Kam-
merkoor koos Aapo Ilvesega külastasid Kangasalas Kangasala 
nn räpinoloogide seltsi meie 25. aasta juubelil. Sõpruskontsert, 
kus esinesid ka Kangasalan Mieslaulajat, oli osa “Soome 100” 
teemast ja ka osa “100 elamust Kangasalast” projektist.

Enne Soome iseseisvuspäeva helistas Leo Kütt Räpina loo-
memajast Kangasala räpinoloogide esimehele Johanna Helimä-
kile. Siis saigi kokku lepitud ühine kunstinäitus nii Räpinasse kui 
Kangasalasse. „Sellel näitusel võime näha, millised on sõpruse 
värvid – Ystävyyden värit,“ ütles Helimäki.

Nagu öeldud – ühisnäituse põhjus on Soome ja Eesti 100 
ning see toimub kahes osas. Esimene osa toimub Räpina loo-
memajas 20. jaanuarist 23. veebruarini. See toob Räpinasse 
seitsme Kangasala kunstniku tööd. Räpinas saab näha erinevaid 
kunstistiile tekstiilidest hologrammideni. Eksponeeritud on ka 
traditsioonilisemad õli- ja akvarellimaalid. Näituse avamisel oli 
võimalik kohtuda kahe Kangasala kunstniku Tero Hakala ja Päivi 
Mansikka-ahoga.  

“Ei tasu alahinnata sotsiaalmeedia jõudu – tegin kaks postitust 
Kangasala Facebooki-gruppi ja saatsin paar sõnumid tuttavatele. 
Nii olidki kohe kunstnikud koos, kes valmis oma töid ühisnäitusel 
eksponeerima,” rääkis räpinoloog Johanna Helimäki.

Näituse teine osa toimub Kangasalas 1.–24. veebruarini 
kohas nimega Galleria Art Villa Armas. Kangasalasse lähevad 
Räpinast nelja kunstiku tööd. Siis saab Kangasala rahvas näha 
ja imestada Eve Austa pliiatsijoonistusi vanast Räpinast ja Eesti 
ajaloo suurmeestest. Aapo Ilves näitab oma fotokunstiga, kuidas 
rõve võib olla kaunis. Ene Tigase ilusate makropildide kaudu 
teevad vaatajad reisi sügavale Eesti loodusesse. Maiu Vares 
näitab, et ka kuulutus on kunst.

 “Tahtsin Kangasala poolt leida erinevaid inimesi ja võtta 
kaasa nii professionaale kui harrastajakunstnikuid, et igaühel 
oleks võimalik osaleda,” ütles Johanna Helimäki. Näitus ongi 
rõõmus segane kui rosolje, aga annab kindlasti hea ülevaade 
Kangasala oskamisest.”

Kangasala kunstnikud
Räpinasse näituse avamisele sõitsid 
kaasa kaks kunstnikku – Tero Hakala 
ja Päivi Mansikka-aho. Tero Hakalaga 
lendasid näitusele kaasa suured valged 
linnud. Suurepärased fotod imekauni-
test luikedest viivad vaataja vee äärde. 
Fotokunstnik rääkis, kuidas luiged 
järvele sattusid ning nende fotodele 
püüdmise võlust ja valust. Selgus, et 
ühe ideaalse foto saamiseks kulub 
mõnikord 350 kaadrit. Tero Hakala on 
Kangasala ettevõtja, kes teeb fotosid ja 

videoid. Ta on harrastanud pildistamist kogu oma elu. Luiged on 
pildistatud Pelisalmel Kangasalas, kohas, kus need peatuvad igal 
aastal lindude rändeperioodil. Tema üks luige pilt sai kuulsaks, 
kui see oli jõudnud pildipanga kaudu Soome 100 vahuveinipudeli 
peale. Tero Hakala rääkis, milline üllatus teda tabas, kui ta abikaa-
sa oli juhuslikult avastanud, et Soome Vabariigi juubelišampuse 
pudelil ilutseb Tero luigefoto. Rahvusvahelises pildipangas, millele 
Hakala oma luigefoto kunagi müüs, on üle saja miljoni foto ja 
luigefotosidki tuhandeid, mistõttu oli uhke tunne küll, kui just see 
nende hulgast välja valiti.

Räpina loomemaja näitus on Tero esimene personaalnäitus.

Päivi Mansikka-aho on oma ametilt 
kunstnik-õpetaja, kelle töid on eks-
poneeritud maailma eri paigus. Tema 
akvarellidest on tehtud postkaarte, 
mänge ja laste raamatuid. Tema kuns-
tigraafikat on eksponeeritud näiteks 
Prantsusmaal, Hispaanias, Eestis ja 
Taiwanis.

Meeri Lehtonen on juba lapsepõlvest 
teinud maale ja käinud Kangasala 
rahvaülikooli kunstikursustel. Ta on 
lõpetanud aastal 2003 Orivee rahva-
ülikooli kujutava kunsti suuna, kus ta 
õpib praegu  erinevaid kunstitüüpe. 
Loomemaja näitus on temale esimene 
näitus välismaal.

Anssi Kasitonnilt (8000) tulid loomemajja naljakad hologrammid, 
mis olid eelmisel suvel ka ühisnäitusel Kangasala Kimmo Pyykkö 
muuseumis koos Kimmo Pyykköga. Anssi 8000 (Anssi Heinonen) 
on Soomes väga kuulus kunstnik, kelle selja taha on jäänud juba 
palju. Ta teeb omapärase stiiliga erinevaid videoinstallatsioonidest 

kas sõprusel on värve?

skulptuure. Tema kunstis ühinevad 
ungerground, rasked teemad, huumor 
ja popkultuur. Anssi on õppinud Lahti 
Kunsti instituudis. Aastal 2011 pälvis 
ta Ars Fennica kõrge auhinna. 2016 
valiti ta aasta kangasalalaseks. Ta on 
töötanud näiteks Mänttä kujutava kunsti 
nädala näituse kuraatorina. Anssi elab 
praegu Kangasala Sahalahdel.

Merja Palin ei pea end kunstnikuks ja 
et ta on ainult tekstiiliplaneerija. Merja 
disainib kangaid tööstusele. Siiski tema 
tekstiilid on kui kunstiteosed ja rahvus-
vaheliseltki tuntud. Merjal on toimunud 
varem üks näitus Kangasala-talo gale-
riis aastal 2017 ja Räpina sõprusnäitu-
sel oli ta hea meelega kaasa löömas.

Teemu Ranta on noor mees, kellest me 
ilmselt veel kuuleme. Tema miksib oma 
töödes erinevaid kunstitüüpe nii hästi, 
et meil ei jää muud üle, kui imetleda. 
”Tänapäeva kunst,” ütleb Teemu ise 
oma tööde kohta. Tema igapäevane töö 
on Kangasala linna kaardistaja. Ta on 
õppinud ka Lapimaa ülikoolis, kus tema 
kunstialase teadustöö teema oli ”Sam 
Vanni ja konkretism”. Kunstnikuna ta 
on iseõppinu. Tema tööde hulgas on 
fotosid, joonistusi ja maale erinevates 

tehnikates – õlivärvi, akrüüli ja akvarelli ning tuši ja hariliku pliiat-
siga. Teemule meeldivad miljöö värvid ja kujundid. ”Ilu saab näha 
ka inetuses. Vaataja tähelepanu köidab igapäevane keskkond. 
Teemad sünnivad isiklike tähelepanekute põhjal. Ka loodusel on 
koht inspiratsiooni andajana. Vahepeal on tööd realistlikumad, 
mõnikord kohtuvad esitatavad teemad abstraktse maailmaga,” 
on kunstnik öelnud. Teemul on toimunud üks näitus varem Kan-
gasalas. Kunstnik on öelnud, et pole hullu, kuigi keegi ostab tema 
maalid Räpinas ära.

Nina Woivallin on oma hariduselt 
meditsiiniõde, kuid praegu tegutseb ta 
ettevõtjana – temale kuulub ülikondade 
rendifirma. Ta on harrastanud käsitööd 
kogu oma elu. Nina põimib oma kuju-
kestesse erinevaid dekoratiivseid ele-
mente mitmesugustest materjalidest.

 
„Võiks öelda, et meie sõpruse värvid on sinine, valge ja must. 

Aga näitustel kindlasti näeme, et see on terve vikerkaar,“ tõdes 
Helimäki.

Fakte Kangasala räpinoloogidest
	Selts, mis hoolitseb Räpina ja Kangasala sõprussuhete eest.
		Räpinoloogid teevad ka koostööd Kangasala linna ja koha-

liku ettevõtjate ühinguga.
		Räpinoloogid on ammusest ajast aidanud Räpinat – juba 

kohe pärast Eesti taasiseseisvumist. Praegune tegevus on 
kultuurivahetus kahe valla vahel.

		Räpinoloogide ajalool on sõprussuhteid, mis kestavad kogu 
elu.

		Paljud räpinoloogidest ei oska üldse eesti keelt (nagu ka 
Räpinas ei räägita eriti soome keelt), kuid koos saadakse 
siiski hästi hakkama. Sellest on sündinud mingitlaadi oma 
segakeel, millest ehk kuulsaim väljend on ”kippiseks!”.

Vaike Tammes

lood  inimhetkedest ja 
kohtumisretkedest jõuavad 

räpinasse

Ena Mets jõuluõhtul Valgas lugusid vestmas.
Foto: Andres Treial

Maiu Vares, Leo Kütt, Päivi Mansikka-aho, Johanna Helimäki 
ja Tero Hakala. Foto: Vaike Tammes
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3. jaanuaril möödus 98 aastat Vabadussõja relvarahu kehtima 
hakkamisest ning sel puhul mälestati Vabadussõjas võidelnuid 
vaikuseminutiga. Räpinas kogunesid vallarahvas, aukodanik 
Oskar Tuvik abikaasa Anuga, kaitseliitlased, naiskodukaitse, 
kodutütred ja noorkotkad kell 10:30 Vabadussõja ausamba juurde. 
Helisesid kirikute kellad. Just sel hetkel 98 aastat tagasi hakkas 
kehtima Eesti Vabariigi ja nõukogude Venemaa vahel sõlmitud 
relvarahu ning lakkas 1918. aasta novembrist kestnud sõjate-
gevus. Vabadussõda on Eesti ajaloos ainuke sõda, kus võideldi 
oma lipu all oma riigi eest ja see sõda võideti.

Räpina vallavanem Enel Liin märkis oma sõnavõtus, et Va-
badussõjas langes üle 6200 inimese. On seda vähe või palju?  
–  „Iga inimese elu on hindamatu väärtusega, seetõttu saan 
öelda, et palju. Kuid ka vabadus on hindamatu väärtus ja seega 
võin öelda, et ju siis kujunes meie vabaduse hinnaks just nii palju 
inimelusid. Kas teate, et meie valla elanike arv on ainult paarisaja 
võrra suurem, kui sõjas langenute arv? Me ei ole enam kunagi 
valmis kaotama nii palju inimelusid ja peame andma endast pa-
rima, et sõda ei korduks. Loodan, et meil on tarkust pidada kõik 
lahingud maha paberil ning sõnasõjas ja mitte iial enam püssitoru 
teise inimese poole pöörata.“

Õpetaja Urmas Nageli sõnum oli selge ja konkreetne: “On 
tähtis, et me oma tähtpäevi ja sümboleid meeles peaksime. 
Sümbolid on vanemad kui meie hetkearvamised, seisukohad 
või arusaamad. Me ei tohi sümbolitega kergekäeliselt ringi käia, 
sest nad sisaldavad alati midagi, mis on oluline ja tähtis. Sellel 
aastal saame kokku paljudel juubeliüritustel. On tähtis hoida mälu 
korras. Muusad vaikivad, kui relvad kõnelevad. See sõna tuli 
meelde, kui mõtlesin tänsele tähtpäevale. Relvad pidid vaikima 
ja muusad hakkasid kõnelema, hakkasid inspireerima neid, kes 
alustasid rahuläbirääkimisi sõja lõpetamiseks. Ja nad said hästi 
inspireeritud. Tulemused räägivad iseenda eest.” 

Aednik Jaan Kivistik luges oma viimasest raamatust „Liigne 
või liigutav?“ ette relvarahu aastapäevale pühendatud luuletuse: 
„… Vaikisid relvad sel näärikuu hommikul. Nüüdsest ei tulnudki 
langenuid matta. Lahingutallermaid lumevaip kattis. Vapustav 
vaikus, sest taltusid rahvad…“

Kultuurikomisjoni liige Kalle Mälberg kirjeldas üht Vabadussõ-
ja lahingut: “See algas 30. detsembril 1919 ingerlaste Sala külas, 
Narvast 10 km ida pool, Pljussa jõe raudteesilla purustatud rusude 
juures, kui Tartus, Tallinnas, rindel ja kogu maal oodati vaherahu 
kehtestumist. Punavägi oli suutnud Narva rindele koondada kaks 
armeed, 40 000 meest, 70 suurtükki. Eesti väed olid otsustava, 
pigem poliitiliste lahingute tarbeks, idarindele varunud mitu soo-
musrongi, 15 000 kogenud lahingumeest, 40 suurtükki, ohtralt 
padruneid ja kuulipildujaid ning  kaevanud külmunud maasse 
tulepunkte ja ettesirutatud traattõkkeid. 

...Punased tulidki Sala küla juures otse 9. pataljoni 11. 
kompanii peale kahes jaos. Kuulipildur Jakobson laskis nad 
traattõketesse sebima ja tõmbas siis kaks ahelikku järjest lum-
me. Punaste suurtükid suunati põlevast Narvast nüüd otse 11. 
kompanii peale, esimene rühm sai otse pihta, kolm meest jäi 

pühalik seisak relvarahu aastapäeval

rivvi, ka leitnant Annuk sai surma. Jakobson saatis ühe mehe abi 
järele, see sai kohe mürsust surma, siis saatis teise. Üksi laadis 
ja hävitas Jakobson veel mitu trügivat punast... Häda oli selles, 
et tulega raudteelt toetanud 6. soomusrong oli taandunud Narva 
varusid täiendama. Viimaks jäi kümmekomnd verist, haavatut ja 
põrutatud meest kaevikusse. Veltveebel Ilves, ainus ellujäänud 
allohvitser, suutis komberdavad mehel taas kaitsele õhutada. 
1919. aasta viimane päev oli alanud, kuni 10. kompanii kohale 
jõudis ja soomusrongi suits Narva poolt paistma hakkas. Küm-
mekond viimast sõdurit variseid väsinult lumme ja enamus neist 
külmusid surnuks.

Kuningas Leonidase sõnu 300 spartalase ja  tuhandekordse 
pärslaste ülekaalu vastu 11. kompanii kohta üldistades võime öel-
da: Kui vaenlase nooled varjutavad päikese, siis võitleme varjus.”

Vallavolikogu aseesimees Tiit Kala kõneles: “Kui võrrelda 3. 
jaanuari aastatel 2017 ja 2018, siis on kaks erinevust. Nimelt Eesti 
ja Vene vaherahu jõustumise 97 aastast on saanud 98 aastat. Ja 
teine väga oluline  ning rõõmustav muudatus on, et meid on siin 
rohkem kui eelmisel aastal. Seda tänu Räpina Koduloo- ja Aian-
dusmuuseumile, kes aastaid tagasi taastas selle ilusa traditsiooni. 

Täna 98 aastat tagasi jõustunud Eesti ja Vene vaherahu lepin-
gus jõuti kõige tähtsamates poliitilistes küsimustes kokkuleppele: 

* Eesti iseseisvuse tunnustamine
* piirikava kindel kehtimine
* sõjalised tagatised
Kuna käesoleval aastal on Eesti Vabariigi 100. sünnipäev, 

siis soovin kõigile meeleolukat juubeliaastat. Me võime uhkust 
tunda, et meie riigi vanust võib kolmekohalise arvuga kirjutada. 
Meie RIIK ja RAHVAS väärib seda. Terves maailmas peaks olema 
üle saja aasta vanuseid riike umbes 130 kandis. Veelkord – ilusat 
juubeliaastat! Elagu Eesti!”

Kersti Murumets, 
muuseumi juhataja

Vallavanem Enel Liin Vabadussõjas langenute mälestuseks 
sõna võtmas.                                                  Foto: Toivo Lees

on tühjaks jäänud  
meie juku tall

Meie hobu nimi oli Juku. Kui algas kolhoosiaeg, korjati ini-
mestelt kokku kõik, mis võtta andis. Meilt võeti hobune ja hobu-
seriistad. See oli aastal 1949.

Hobuse nime panime me õega ise. See oli meil juba teine 
hobune, esimene oli mustlastelt ostetud, kes mõne nädalapärast 
juba suri. Seega saime neilt rängalt petta. Selle peale oli meil 
isegi pangast laen võetud.

Kui Juku meilt ära võeti, öeldi, et esialgu rakendatakse ta 
kergematele töödele karjalauda juures. Aga see oli ainult lubadus. 
Ta vedas lauda juures heina ja sõnnikut välja. Käisime teda õega 
ikka vaatamas. Meid nähes, hakkas ta juba kaugelt hirnuma ja 
peaga noogutama, tundis meid ära. Viisime talle ristikupalakesi 
ja leiba. Olime tema juures seni, kuni ta jälle tööd pidi tegema. 
Vaatasime talle järele, kuni ta lauda nurga taha kadus ja meile 
hirnatas. Tulime nuttes tagasi, sest meie mängukaaslane oli meilt 
võetud. Olime kurvad, ei rääkinud omavahel juttugi. Ema küsis 
kus me olime, vastasime, et Juku juures.

Mõne aja möödudes oligi meie Jukuke viidud  hõberebastele 
söögiks. Meenutasime, kuidas sai temaga mängitud, sõidetud 
saaniga ja ratsa. Kui ronisime tema kõhu alt läbi, ei liigutanud 
ta end, oli vana rahu ise. Ta oli väiksemat kasvu ja aeglaste 
liigutustega.

Tuli meelde, kuidas ema meid temaga kooli sõidutas, korjates 
teepealt ka kõik teised lapsed peale. Naljakas oli sula ilmaga sõita, 
kui kapjade alt lendasid suured lumekamakad rekke.

Hobune oskas targalt teed valida, meil oli suure kraavi juures 
äkiline käänak, ta  võttis seda suure kaarega, et lausa imesta. 
Heinavedamisel jäi mulle meelde, kuidas mõni suurem heinakõrs 
vedas lumele jutte. Neid jooni ma kujutasin mägedena, nii ma 
jälgisin seda koduni.

Isa hõikas mind koormalt alla, olin oma mägede unistuses. 
Ka leivaga söötmisel oli ta väga kannatlik.

Tore sõber oli lastelt ja perelt vägisi ära võetud. Meenutasime 
teda  ikka ja olime kurvad. Ta oleks meie juures veel palju aastaid 
vastu pidanud, aidanud tööd teha ja lastele mängukaaslaseks 
olnud.

Kalju-Johannes Kullerkupp,
veebruar 2016

kolm kodumaist laulu
*Eesti NSV hümn. G. Ernesaks / J. Semper
*Mu isamaa on minu arm. G. Ernesaks / L. Koidula
*Eesti hüm. F. Pacius / J.V. Jannsen

“Jää kestma, Kalevite kange rahvas,
ja seisa kaljuna, me kodumaa!”
nii laulma pidi aastakümneid rahvas,
kel  võetud oli tema isamaa.
See rahvas siiski soovida võis laululava peal,
et Eesti sammuks esimeste kindlas reas.

“Mu isamaa on minu arm,
ei teda jäta ma,”
nii laulsime, kui saatus karm
meid oli jätnud isamaata.
Kui vannet, kordasime seda,
kuid hinges võis meil heliseda:
“Mu isamaa, mu õnn ja rõõm!”

See püha laul kord kõlas emakeeles
me esimesel, Tartu laulupeol.
Kui Soome hümn ta tohtis heliseda
regatiaegses ikkes Tallinnas.
Viis ühendab meid selle maaga,
kes aitas meid taas sinna saada,
kus vaba rahvas vabal maal.

Jaan Kivistik, 08.07.2017

Walitsus. Kord. Kohus
Räpina wallawolikogu ja wallaametnikud on wiimasel ajal 

iseäranis agarad olnud, nimelt on nad sel aastal kõik koolidesse 
puutuwad hooned ja asjad kõige paremasse korda lasknud seadi-
da. Mõnes meie naaberwallas kaebatakse ühtelugu koolimajade 
puuduste, kooliõpetajate rõhumise ja palkade mahawõtmise 
üle, meie wallas ei ole sellest praegu midagi märgata. Endisel 
ajal – kasupüüdjate wallaametnikkude eestwõttel – peeti siinpool 
kooliõpetajaid nagu liiaks koormaks, koolisid nagu mõisa orjuse 
asemikuks; weel hilja püüti siin kooliõpetajate elu nii raskeks 
teha, kui ametiwõim wähegi lubas: kihutati wolikoguliikmeid 
kooliõpetajate wastu ja kaewati ülemate ees nende peale, palga 
natukest anti wiie rbl. wiisi jne. Julges mõni kooliõpetajatest teisiti 
mõtelda, kui wallawanem, wõi koguni ülemalt poolt enesele abi 
paluda, sellel köeti saun nõnda palawaks, et lase ennast kas 
lahti teha, wõi hakka ise minema. Nüüdse selgema silmaringiga 
wallaametnikkude ajal on see kõik mööda.

Wiimasel wolikogu koosolekul on otsustatud kõiki talukohtade 
pidajaid seaduse järele wallamaksu alla panna. Selle otsuse 
järele tulewad ka mitmed perenaised maksu alla, nõndasamuti 
ka mitmed peremehed kahekordse maksu alla. Priiks jäeti weel 
kaks mõisapidajat, kelle käes terwe neljandik wallamaadest 
kwootemaa nime all tarwitamiseks on ja kirikuõpetaja, kes talu-
pidajatele seaduslikka kontrahtisid ei anna. Nagu teada, peawad 
talu rendikontrahtid kommissari läbi kinnitatud olema, aga meie 
kirikuõpetaja ei lase seda mitte teha. – Ju tal ehk asja on seda 
kinnitamist karta.

Seaduslikkude kontrahtide puudusel on kirikuwalla talupidajad 
healeõigusest ilma ja nad peawad kartma, et neid igal juhtumisel 
kohast wälja wõib tõsta.

Räpina ja Friedholmi mõisate omanikud on oma woliniku von 
Lieveni läbi seitse kaebtust Räpina walla täiskogu otsuste peale 
talurahwa kommissarile sisse annud.  Nimelt ei taha nimetatud 
mõisnikud oma käes peetawate kwootemaa talude eest kirikuwilja 
maksa, jaama- ega kihelkonnakooli puid wedada ega muudest 
awalikkudest maksudest osa wõtta, kuna aga talude pidajad seda 
jälle hea meelega oma peale ei tahaks jätta. Praegu on kaebtuste 
kohta otsus weel andmata.

Kodu. Kool. Kirik
Räpina kiriku-konwent on ometi ükskord otsusele jõudnud 

tulewal suwel uut leerilaste-maja ehitada. Kirikuõpetaja on nii 
helde, et ta kirikumõisa maast majaehitamiseks maad lubab – 
muidugi teada maksu eest. Maja ehitatakse sakste ettepanekul 
maakiwidest, mida talupidajad peawad juurde wedama. Et maa-
kiwa Räpina ümber kaudu saada ei ole, tuleb wedu talumeestel 
kaunis raske, sest 20–30 westa tagant mõni 80 koormat materjali 
talu peale ära wedada, ei ole kellegi nalja asi. Omal ajal oli küll 
plaanitud maja telliskiwist ehitada, aga mõnede sakste poole 
hoidjate uute konwendisaadikute abil on mõisapidajate plaan 
läbi läinud. Isandate karjalaudad on maakiwidest ehitatud, kuidas 
tohib koguduse leerilaste-maja siis inimestele elamiseks sünd-
samast materjalist ehitada! Rahwa lastele on lauda sarnased 
hooned head küllalt!

Olevik nr 4, 28. jaanuar 1904

Minu venna reinu  
veoauto-kauplus

Rein sündis saksa ajal, 1942. aasta 26. septembril. Isal oli 
poja sünni üle suur rõõm, sest kaks tütart juba oli – minu õde 
ja mina.

Sõja ajal ei olnud poest võimalik osta ei lapsevankrit ega 
mänguasju. Isa oskas hästi tisleritööd ja meisterdas vineerist 
väga ilusa puuratastega lapsevankri ning värvis helesiniseks. 
Küll tal oli rõõm sellega poega sõidutada! 

Kui Rein sai neljaseks, siis meisterdas isa suure veoauto, 
mille kabiini mahtus Rein ja üks sõber ning veoauto kasti veel 
viis-kuus poissi. Liikuda tuli pedaalidega vändates. Kuna auto sai 
liiga suur ja vend ei jõudnud ise vändata, pidid poisid lükkama, et 
auto liiguks. Küll see oli põnev ja lõbus vaatepilt inimestele ja hea 
reklaam kauba müügile turul. Naabripoiss Ants laadis autokasti 
kaupa täis ja sai selle ka kiiresti müüdud. Neil oli esimese vabariigi 
ajal suur kauplus – nüüd oli võimalik alles jäänud kaubast lahti 
saada ja ka raha teenida. 

Järgmine meistritöö oli suur autobuss, millega vend Rein 
teiste ees uhkeldas. Veel meenub mulle suur neljameetrine kahe 
tiivaga lennuk, kuhu mahtus kolm poissi järjestikku istuma. Peale 
sõda oli lastel palju huvitavam ja tervislikum elu kui nüüd, mil kõik 
mängivad vaid arvutimänge – need rikuvad silmi ja närvikava. 

Olen tänulik Jumalale oma isa erilise puutöömeisterlikkuse 
eest, mille on pärinud ka minu kõige noorem poeg Riho! Ta on 
ehitanud endale ilusa suvekodu Korustes. 

Aino Udso

sõnumed

Leerimaja valmis 1906. aastal.                 Foto muuseumi kogust

Rein Udso isetehtud autoga.                            Foto erakogust
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Toivo Kitvel
Kolm nime – üks mees
Külim 2017

Eelmine aasta oli Räpina Avatud Noortekeskuse tegevuses 
oluline aasta. Oluline eelkõige seetõttu, et oli 15. tegutsemisaas-
ta. Ühele mittetulundusühingule on elujõulisuse ja järjepidevuse  
kandmisel viisteist aastat suur saavutus. Tänu sellele, et oleme 
nii palju aastaid aktiivselt tegutsenud võtavad meie tegevustest 
osa ka täiskasvanud noored, kes on kasutanud noortekeskuse 
teenuseid juba varasest lapseeast, mis on jätnud neile sügava 
jälje. Enamasti täiskasvanuks saades kaotavad noored sideme 
noortekeskusega, kus lapsena aega veetsid. Meile on suureks 
väärtuseks, et need noored leiavad ikka ja jälle tee noortekesku-
sesse kus toimetada vabatahtlikena ning juhendada ja abistada 
nooremaid või lihtsalt tulla ja veeta mõnusalt aega hubases 
õhkkonnas. 

Noortekeskuses sisukate ja mitmekesiste tegevuste läbi-
viimisel on väga suureks abiks koostöögrupi programm, milles 
osalevad peale Räpina valla veel Ahja, Mikitamäe, Mooste, Orava, 
Räpina, Veriora ja Värska vallad ning mida rahastatakse täielikult 
haridus- ja teadusministri 29.06.2015 käskkirja nr 281 „Tõrjutus-
riskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivelisuse parandamine” 
alusel Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastusel. Tänu sellele prog-
rammile on tunduvalt laienenud noorte noorsootöös osalemise 
võimalused, suurenenud on noorte kaasatus noorsootöösse 
piirkondlikul tasandil. Räpina Avatud Noortekeskuses toimus 
palju harivaid tegevusi mitteformaalse õppe kaudu. Aktiivselt on 
koostööd tehtud teiste noortekeskustega - ühised väljasõidud, 
bowling ja paintball, kinoõhtud, ANK suvekool ja sünnipäevade 
tähistamised, skatepargi tegevused. Kõik need ja samuti noorte 
korraldatud piirkonnaülesed ühistegevused ja spordivõistlused on 
andnud elevust, uusi tutvusi ja palju kogemusi noortele. 

Populaarsed on Räpinas avatud huviringid, -tegevused:  elu-
ring, draamaring, seikluskasvatus. Avatud huviringid  tähendavad 
seda, et alati saavad osaleda uued noored ning ei ole kohustust 
igast ringitunnist osa võtta. See teeb juhendajate töö tunduvalt  
raskemaks, kui kinnitatud nimekirjadega huviringid aga seevastu 
on antud võimalus osaleda paljudel noortel, kes ei julge ennast 
ringi nimekirja panna puhtalt teadmatusest, mida see ring en-
dast kujutab. Selliseks näiteks on draamaring. Noored, kes ei 
ole varem osalenud, ei mõista tihti, mida see endast kujutab ja 
samastavad näiteringiga. Paraku on need kaks täiesti erineva 
eesmärgi ja sisuga ringi. Draamaõpetuse mängulise lähenemise 
ning dünaamilise õpetuse kaudu saab probleeme lahti mängida ja 
neile lahendusi leida. Draamaõpetus on üks tõhusamaid kasva-

ilmus raamat jaan sibulast ehk ivan narodny’st

Eesti aja- ja kirjanduslugu on 1869. aastal Verioral Jaan 
Sibulana sündinud ja rahvusvaheliselt Ivan Narodny’na tuntuks 
saanud mehesse suhtunud kahte moodi: mahavaikivalt või ühe-
sõnaliselt – aferist. Asjata, emeriitdotsent Toivo Kitveli koostatud 
ja äsja ilmunud raamatust „Kolm nime – üks mees“ tuleb üsna 
ilusti välja, et oma haardelt ja kultuuriliselt jalajäljelt oli just tema 

Räpinat mainiv lõiguke novelli “Tühi haud” ingliskeelsest 
originaalist ja ilmselt autori enda tõlkest – The Empty Grave”  
raamatust „Echoes of Myself: Romantic Studies of the Hu-
man Soul“ 1909.

Ivan Narodny ehk Jaan Sibul. 
Foto USA kongressi raamatukogust

mõned aastad uurinud, aga Toivo Kitveli akadeemilisele taustale, 
detektiivivõimetele ja edumaale nii elu- kui uurimisaastates pole 
mul just palju vastu panna ja õnneks pole vajagi. See-eest ma 
tean, millest me räägime ja seetõttu on mul ka kahju, et „tänu“ 
kirjastusõiguste-autorikaitseseaduste virrvarrile on raamatus üsna 
vähe pildimaterjali ja täispikkuses tsitaate, üsna palju on viiteid ja 
ümberjutustust. Küll on kõigil, keda asi rohkem huvitab, võimalik 
pöörduda otseallikateni, sest Kitvel on oma uurimuse varusta-
nud väga põhjaliku viideteregistriga. Ja kas või USA kongressi 
raamatukogu koduleheküljel on inglise keelt oskavaile soovijaile 
leitav kuni 1922. ilmunud Ameerika ajalehtede digikollektsioon 
Chronicling America, mis annab 176 vastet nimega Ivan Narodny 
ja 70 vastet nimekujuga Ivan Norodny. Põhiliselt räägivad need 
köitvad intervjuud ja artiklid tema traagilisest ja seiklusrikkast 
(kuigi valdavalt väljamõeldud) revolutsionäärielust ning karjäärist 
tulevase Venemaa Ühendriikide presidendina, aga kahtlemata 
oli ta tollal Ameerikas enim leheruumi ja tähelepanu pälvinud 
eestlane. Eesti artiklite portaalis Digar tasub kasutada otsisõnu 
Jaan Sibul, Sibbul, Talune, Narodny jms.

Lisaks oma vettpidavale põhjalikkusele, taustade avamisele 
ja arhiividokumentidele toetuvale faktitruudusele on „Kolm nime 
– üks mees“ ka väga humoorikalt kirjutatud. Näiteks sellist ele-
gantsi, nagu Kitvel näitab üles, kui ta kirjeldab seda elegantsi, 
mida Narodny näitas üles mitme naisega korraga abielus olemise 
süüdistusest pääsemiseks, ei kohta just üleliia tihti. Teadmisigi 
saab raamatust toonase aja kohta kuhjaga. Muu hulgas selgub, et 
veel 100 aastat tagasi loeti soome-ugrilasi mongoliteks ja näiteks 
Mississipi osariigis poleks seega tohtinud eestlane valge inime-
sega abielluda. Kahtlemata on hindamatu ka kuulsa psühhiaatri 
Cesare Lombroso ülioluline tähelepanek, et suurmeeste välja-
heited on tavainimese omadega võrreldes vastupidises suunas 
keerdus. Raamatus on palju juttu ka Veriora, Räpina kihelkonna 
ja Vana-Võromaa ajaloost ja see kõik on meisterlikult asetatud 
laiemasse rahvusvahelis-ajaloolisse konteksti.

Aapo Ilves

meie eelmise sajandi esimese poole karmenkass ja arvopärt. Et 
ta sealjuures tihtilugu eriti just iseenda elulooliste faktidega väga 
vabalt ümber käis, polegi niiväga oluline, mees lihtsalt ei lasknud 
igaval tõelisusel Püha Üritust ja Eesti Asja segama tulla. Liiatigi 
võib Sibul-Narodny kohta liialdamata nentida, et tegemist oli ka 
esimese eestlasest ulmekirjanikuga, kahjuks küll ingliskeelsega.

Õnneks on jää niiöelda liikuma hakanud ja soovija leiab 2017. 
aasta juunikuu Vikerkaarest tema novelli „Tehismees“, netist on 
maakeelsena tabatav ka jutuke „Tühi haud“, milles Räpinagi ära 
mainitud. Kui hästi sügavalt kaevata, leiab ehk üles ka 1911. 
aastal ajakirjas Oma Maa ilmunud novelli „Ligova õhusõitja“. 
Kaks viimatimainitud juttu esmailmusid Ameerikas aastal 1909 
jutukogus „Echoes of Myself: Romantic Studies of the Human 
Soul“ („Kajastusi minust enesest: Inimhinge romantilised uurin-
gud“), aga Narodny kirjutas novelle-raamatuid veel, lisaks ka 
dramaturgiat, samuti kunsti- ja muusikakriitikat, mida tsiteeritakse 
Ameerikas tänapäevalgi.

Aga Kitveli raamatu juurde tagasi: see on peadpööritava 
kiiruse ja samal ajal põhjalike taustaseletuste ja viidetega tripp 
läbi Ivan Narodny’na tuntuks saanud ja suurt maailmapoliitikat 
mõjutada püüdnud mehe kireva elu. Oma teel lävis Jaan-Ivan 
muuhulgas Lenini, Stalini, Maksim Gorki, Lev Tolstoi, Mark Twain’i, 
Nikolai Roerich’i, Madame Blavatsky, Lurichi ja Hackenschmidti 
ja väga paljude teiste suurkujudega. Teda saab nimetada ka Max 
Rabinoff’i „maaleviiaks“, tänu millele sai Eesti veel rahvusvaheli-
selt tunnustamata vabariik 1919. aasta kriitilisel vabadussõjatalvel 
kätte ameeriklastest Euroopasse maha jäänud sõjaväevarustuse. 
Suuresti tänu sellele me saame nüüd üldse oma riigi sajandat 
aastapäeva pidutseda, ja see ei ole narodnylik bluff, vaid fakt, 
milles Kitveli raamat ei jäta võimalust kahelda. Kolmekümnendatel  
soovitas Narodny Saaremaale USA sõjaväe lubada ja veel 1939. 
aasta lõpul hoiatas Eesti valitsust Nõukogude Liiduga baaside 
lepingut sõlmimast. Tema hääl jäi hüüdjaks kõrbes nagu mitmetel 
kordadel varemgi.

Enne revolutsionääriks, pagulaseks ja seiklejaks hakkamist oli 
Jaan Sibul talunik Verioral, raamatukaupmees ja fotoateljee pidaja 
Võrus, mehaanika, galvaanika ning tsinkograafia töökoja  pidaja 
Tartus, Õpetatud Eesti Seltsi liige (võeti vastu 24-aastasena!), 
luuletaja ja ajakirjanik (aliasega Jaan Talune), kelle kirjutised, 
sealhulgas paljud neist võro keeles, ilmusid kõrvuti Koidula, 
Bornhöhe jt omadega, taimetoitlane ja karskuse eest seisja, 
muuseas asutas ta Räpinasse karskusseltsi Võhandu. Edasi läks 
tema karjäär vangimaja kliendi, hullumaja patsiendi, vägivallatu 
võitluse eestkõneleja, revolutsionääri, tolstoilase-narodniku, bu-
distliku esoteeriku, utopistliku moralisti ja eestluse eestkõneleja 
ja aktivistina Ameerikas, nimekiri pole lõplik.

Veriora rahvas ehk mäletab pärimust Jaan Sibulast kui va-
lerahategijast. Ka sellest on raamatus põhjalik ülevaade, millest 
selgub, et Sibul mõisteti võltsimissüüdistustes siiski õigeks. Mida 
ma Kitveli raamatust küll otseti ei leidnud, oli see, et hilisemas 
elus Narodny’na ta vastavalt vajadusele võttis valerahategemist 
ka omaks, sest mis sobinuks kuulsale revolutsionäärile paremini, 
kui geniaalne idee niimoodi Venemaa majandus uppi lasta? Kõne 
alla tuli ka soov Lõuna-Ameerikasse maad osta ja sinna Eesti va-
bariik luua. Miks ma seda tean? Seetõttu, et olen ka ise Narodny’t 

tuse, suunamise ja arendamise võimalusi noorte ellusuhtumise, 
enese austamise, analüüsivõime, esinemisjulguse jms kujundami-
sel. Draamaõpetuse käigus annavad noored edasi tegevustikku, 
oma tundeid, suhtumist, arvamusi, seisukohti. Fantaseerivad 
ja lahendavad probleeme, teevad järeldusi ning otsuseid. Kõik 
see toimub dünaamilises-mängulises vormis. Uhke tunne on, et 
meie draamaringi kutsuti esinema Eesti Noorsootöö Keskuse 
poolt korraldatud kohalike omavalitsuste koostöögruppide võr-
gustikuseminarile „NOOR? VÕIMALUST”, kus noorte esinemine 
võeti väga soojalt vastu. Nimetatud programm kestab veel kuni 
10. oktoobrini 2018. 

Toidukultuur noortekeskuses
Noortekeskuse eelkõige nooremale sihtrühmale mõeldud 

tegevuseks oli iga neljapäev toimunud toidukultuuri töötoad, mille 
tegevustele saime rahastuse ANK 2017 projektikonkursi kaudu ja 
mida edukalt viis läbi Kätlin Kangro. Kätlin kirjutab töötoa kohta 
järgmist: “Märtsis alustasid Räpina Avatud Noortekeskuses  noo-
red projektiga „ Tühi kott ei seisa püsti“.  Projekt oli  suunatud 7-12 
aastastele noortele, kellele õpetada teadmisi toidust, toitumisest 
ja sellega seonduvast. Töötoas osales ka vanemaid noori, kes 
juhendasid ja abistasid alati endast nooremaid. Enne iga töötuba 
otsisid noored ise vastava menüü, mida soovisid valmistada, 
internetist või kokaraamatutest. Koos juhendaja abiga tehti 
vajalikud arvutused koguste suhtes. Tehti ka nimekiri vajamine-
vatest vahenditest poodi minekuks. Esialgu käisid noored koos 
juhendajaga sisseoste tegemas. Edaspidi aga tõid noored juba 
iseseisvalt vajaminevad vahendid. Enne iga toidu valmistamist 
tehti vajalikud toimetused. Esmatähtis oli hügieen, nii toidu kui 
enda osas. Toidukultuuri töötoas olid omad kokkulepped: noored 
töötavad rühmades ja peavad arvestama üksteisega, on hoolivad, 
austavad üksteist. Toidukultuuri töötoast võttis osa tavaliselt 10 
kuni 15 noort, mõnel korral koguni 25 noort. Viis noort võtsid osa 
iga kord kui töötuba toimus. Kokku osales 67 noort vähemal või 
suuremal määral.“

Perepäevade töötoad
Noortekeskuse sisutihedasse aastasse mahtusid veel noor-

te poolt korraldatud perepäevad Ruusal, Leevakul ja Räpinas, 
kus lapsed ja vanemad koos meisterdasid, mängisid ja lustisid. 
Perepäevade töötoad viisid läbi noored ise, saades juurde palju 
kogemusi. Väga populaarsed töötoad olid näomaalingute ja meis-
terdamise töötoad. Kohvipakenditest punuti korve, wc-paberi rulli 

toorikutest tähekesi ja muid nikerdusi, kokku sai kleepida enda 
unistuste kollaaži ja valmisid soengud. Kes soovis, sai joonistada 
paberile ja kile peale või värvipilte värvida, puidust isevalmistatud 
puzzlet kokku panna.  

Leevakul toimunud perepäeval sai väga populaarseks lõngast 
kaitsesilmade valmistamine. Kellel jäi aega töötubades käimisest 
üle või soovisid lihtsalt vaheldust, said individuaalselt või kahe-
kesi täita huvitavaid, naljakaid ja arendavaid töölehti. Nooremate 
lastega mängiti vastavalt laste vanusele ja iseloomule sobilikke 
mänge. Mängimata ei jäänud isegi traditsioonilised peituse ja 
tagaajamise mängud. Sisukate päevade kosutamiseks oli mait-
sev energiapaus. Päev lõpetati ühise tagasiside ringiga ja kõik 
osalejad said vääriliselt tunnustatud. Märkimist väärib ka noorte 
suvelaager, mis oli väga sisutihe ja kus noored kahe nädala jook-
sul tegid tööd ja lustisid. Loomulikult toimusid noortekeskuses ka 
traditsiooniks saanud üritused ja vestlusringid noorte endi poolt 
valitud teemadel.

6. mail sai Eesti Vabariik 100 programmi raames alguse üle-
eestiline noortekeskuste ühisettevõtmine „Kas hundil on pojad 
või kutsikad?“, mille käigus läbiti poole aasta jooksul kaks RMK 
matkarada: Oandust Iklasse ja Perakülast Ähijärvele – kokku 
üle tuhande kilomeetri. Matkajate ehk „hundikutsikate“ eesmärk 
oli tähistada Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva suurejoonelise 
ettevõtmisega, mis ühendas kõiki noortekeskusi ja viis noored 
loodusesse liikuma. Ühisettevõtmine algas kontrollmatkadega 
kodu lähistel. Räpina noored alustasid Leevakult kuue kanuu ja 
hunniku prügikottidega. Eesmärgiks oli läbida Võhandu jõge pidi 
teekond Räpinasse ja samal ajal puhastada jõgi prügist. Matka 
pikkuseks sai 14 kilomeetrit. Pärast kontrollmatkasid mindi juba 
RMK matkaradadele konkreetseid etappe läbima. Kõik läbitud 
etapid kanti ühisele virtuaalsele kaardile. Räpina Avatud Noor-
tekeskuse seikluskasvatuse matkalõigu pikkus oli 50 km. Matk 
algas Haanja-Karula puhkealalt, Kirikumäe matkamaja juurest 
Make müürini, kus oli esimene ööbimiskoht. Teisel päeval läbisi-
me 19 km, lõuna toimus Härmal ja ööbimine Piusa lõkkekohal. 
Kolmandal päeval jõudsime välja Mustoja maastikukaitsealale. 
Meie matkarada kulges mööda väga suure langusega Piusa jõe 
kallast, möödus Eestimaa kõige kõrgemast liivakivi paljandist 
Härma müürist. Arvestades asjaolu, et matkal osalesid erineva 
vanuse (7–26. aastased) ja vastupidavusega noored, olid meil 
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kultuurikalender jaanuar-veebruar

E, 22. I 13 Rakvere Teatri etendus „Päästame ema“. 
  Pilet 8 eurot. Piletid müügil Piletilevis ja 
  Räpina Valla Kultuurikeskuses. 
  Info kultuur@rapina.ee või telefonil 796 1361. 
   Räpina Aianduskooli saalis
E, 22. I 19 Rakvere Teatri etendus „Sina maga, mina pesen 
  nõud“. Pilet 15 eurot, sooduspilet 13 eurot. 
  Piletid müügil Räpina Valla Kultuurikeskuses ja 
  Piletilevis. Info kultuur@rapina.ee või telefonil 
  796 1361. Räpina Aianduskooli saalis
N, 25. I 18 Kontsert „Isad ja pojad jazzis – Tafenaud!“ 
  Pilet täiskasvanule 5 eurot, õpilasele ja 
  pensionärile 3 eurot, muusikakooli õpilastele 
  tasuta. Räpina Muusikakoolis
R, 26. I 19 Märka ja tunnusta 2017 tänuõhtu ja kontsert  
  (kutsetega) Räpina Aianduskooli saalis
T, 30. I    10.30 Lasteaia talvine matkapäev 
   Räpina Lasteaias Vikerkaar
E, 5. II 17 Õpilaskontsert. Tasuta. 
   Räpina Muusikakoolis
N. 8. II 13 Räpina Pensionäride Seltsi koosviibimine 
   Tuletõrje saalis
R, 9. II 19 Tsirkuse õhtu koos tantsuga. Stiil: 1980ndad. 
  Parimale kostüümile auhind. Külas kloun Ummi. 
  Pilet lastele 3 eurot, täiskasvanutele 5 eurot. 
  Lähem info tea.tenson@meeksi.ee või 
  tel 510 7836. Aravu rahvamajas
P, 11. II 13 Vastlapäev. 
  Lähem info tea.tenson@meeksi.ee või 
  tel 510 7836. Aravu rahvamaja juures
K, 14. II 18 Elisabeth Rudanovski ja Hugo Kähri kitarri-
  kontsert. Pilet täiskasvanule 5 eurot, õpilasele 
  ja pensionärile 3 eurot, Räpina Muusikakooli 
  õpilasele tasuta. Räpina Muusikakoolis
N, 15. II 17 Õpilaskontsert. Tasuta. 
   Räpina Muusikakoolis
R, 16. II 18 15. maakondlik sõbrapäevapidu. 
  Esineb ansambel Traffic. Pilet 2. veebruarini 
  sünnipäevahinnaga 5 eurot, alates 
  5. veebruarist 8 eurot. Piletid saadaval Räpina 
  Ühisgümnaasiumi kantseleis. 
   Räpina Aianduskooli saalis
L, 17. II 9 Vastlapäev: 
              Kl 9–12  õppepäev noorkotkastele ja kodutütardele; 
             kl 12–13  Räpina Päästekomando demonstratsioon; 
             kl 13.30  vastlapäeva võistlused.  
   Ruusa Kultuurimajas
19.-23. II  EV 100 juubelinädal 
   Räpina Lasteaias Vikerkaar
E, 19. II 19 Tallinna Linnateatri etendus „Köster“. 
  Pilet eelmüügis 12 eurot, sooduspilet 10 eurot. 
  Alates 1. veebruarist piletihind kõigile 15 eurot. 
  Piletid eelmüügis Räpina Valla Kultuurikeskuses 
  ja Põlvamaa Turismiinfokeskuses. 
   Räpina Aianduskooli saalis
T, 20. II 14 Ena Metsa jutuõhtu „Inimhetked ja 
  kohtumisretked“ 
   Räpina Koduloo- ja Aiandusmuuseumis
K, 21. II   15.15 Teater „Sõber“ Räpina Lasteaias Vikerkaar
N, 22. II 12 Eesti Vabariigi 100. aastapäeva 
  kontsert-aktus Viluste Põhikoolis
N, 22. II 12 Eesti mäng. Võistlus sõpruskoolide Kauksi PK, 
  Mehikoorma PK, Ruusa PK. 
  Luuletuste, lühijuttude ja joonistuse võistluse 
  „Minu Eesti“ parimate autasustamine.
   Ruusa Põhikoolis
R, 23. II 11 Eesti Vabariigi 100. aastapäeva tähistamine. 
  Kontsert-jumalateenistus Mehikoorma kiriklas, 
  pärja asetamine Vabadussõjas langenutele. 
  Mehikoorma Põhikoolis avatud joonistustööde 
  näitus „Eesti Vabariik 100“. 
   Mehikoorma kiriklas
R, 23. II 11 Räpina Ühisgümnaasiumi Eesti Vabariigi 
  100. aastapäeva kontsert-aktus 
   Räpina Aianduskooli saalis
R, 23. II 12 Ruusa Põhikooli Eesti Vabariigi 
  100. aastapäeva kontsert-aktus 
   Ruusa Põhikoolis
R, 23. II 18 Teemaõhtu: Eesti Vabariik 100 
   Võõpsu Raamatukogus
L, 24. II 11 Eesti Vabariigi 100. aastapäeva 
  kontsert-jumalateenistus 
   Räpina Miikaeli kirikus
L, 24. II   12.30 Eesti Vabariigi 100. aastapäeva 
  mälestushetk Räpina Ausamba pargis

jaanuar 2018

ÕnnitleMe vaneMaid!

Emmali Nukki
20.12.2017

Kirke Kahu
22.12.2017

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.
Suurim õnn ta emale-isale!

Meie hulgast on lahkunud
Aeg möödub ja riivab nii mõnda, 
elu viib paljugi käest. 
Aja õigus on võtta ja anda, 
kuid mälestus Sinust on jääv.

Asta Zupsmann 
6.12.17

Toivo Ilus 
12.12.17

Linda Harrik 
18.12.2017 

Terese Ritsmaa 
18.12.2017 

Vjatšeslav Pavlov 
21.12.2017 

Evald Hollas 
23.12.2017 

Jüri Loderaud 
25.12.2017 

Veera Silland 
29.12.2017

Adele Herr 
31.12.2017

näitused
Näitus „Vello Ootsing südame ja hingega kodustel radadel“ 
on avatud Räpina Raamatukogus.
Näitus „Mis värvi on sõprus?“ on avatud Räpina loomemaja 
saalis.
Joonistustööde näitus „Eesti Vabariik 100“ on 23. veebruaril 
avatud Mehikoorma Põhikoolis.

peipsiMaa sÜndMused veebruaris
10.02 Kolkja Jääpidu, Kolkjas www.visitpeipsi.com
10.02  Alutaguse maraton, Alutagusel www.estoloppet.ee
17.02  Vudila Hõbekala, Kaiaverel www.vudila.ee
18.02  Maaselitsa tähistamine, Värskas www.visitsetomaa.ee
24.02  Kallaste Karakatitsa, Kallastel www.visitpeipsi.com

oÜ estest pr  
ostab metsa- ja põllumaad. 

tel 50 45 215, 51 45 215,  
info@est-land.ee

aravu rahvaMaja  
näitering 

otsib enda ridadesse näitemängu 

huvilisi (eriti oodatud on mehed). 

lähem info: 

tea tenson 510 7836 või 

tea.tenson@meeksi.ee

korraldatud saateautod, mis vajadusel said lühendada matkalis-
te jalavaeva. Matka eesmärgiks oli tutvuda Eestimaa maalilise 
loodusega, õppida tundma ennast ja ümbritsevat keskkonda. 
Eesmärgiks ei olnud noori piinata vaid, et iga matkaja võib matka 
lõppedes enda üle uhke olla. Nii ka oli, kõik matkajad olid väsinud 
aga uhked ja õnnelikud.

14. – 15.augustil toimus Mäe Puhkemajas kohtumine teiste 
matkajatega. Meie noored ja juhendajad alustasid Räpinast ja 
sõitsid kanuudega mööda Võhandu jõge, Lämmijärvel, Pihkva 
järvel ja Värska lahes. Olime väga lähedal Euroopa piirile (st 
Venemaa piir), seetõttu pidime ka oma sõidu registreerima Pii-
rivalve kordonis.

Toimekas sügishooaeg
Sügis noortekeskuses algas taas tegusalt, kuna oli keskuse 

15. aasta tähistamine. Ettevalmistused algasid juba palju varem, 
oli vaja leida õige bänd, sobilikud ruumid, kutsed jagada, jne. 
Noored olid niivõrd tublid, et kohustused täideti entusiastlikult. 
Sünnipäeva nädal oli väga tihe kuna toimusid viimased etteval-
mistused juubeliks. Kokku osales 157 inimest. Noorte poolt olid 
ettekanded, esinemised, õhtu juhtimine, disko, saali ja teiste 
ruumide kaunistamine ning koristamine, külaliste vastuvõtmine 
ja registreerimine, mängude korraldamine, tordi valmistamine ja 
serveerimine jms. Kõik need hetked jäädvustas Fotoboks. Meile 
esinesid Nedsaja külabänd, noortebänd wAxXeRs, Räpina muu-
sikakooli vokaalansambel, Andry Must ja tantsuklubi JJ-street. 
Õhtu lõppes meeleoluka diskoga, mille viis läbi DJ Aerton.A. 

Tänasime koostööpartnereid ja vabatahtlikke, kes on aren-
danud piirkonnas noorsootööd läbi noortekeskuse erinevate 
tegevuste ja projektide. Vabatahtlikud ja koostööpartnerid said 
organisatsiooni tänukirja ja lilled. Sünnipäevapidu saab lugeda 
igati kordaläinuks ja jääb meelde aastateks. Meie pidu ilmestasid 
kaks vahvat bändi, kelle me saime kutsuda tänu Räpina Kultuur-
kapitali toetusele. 

Traditsiooniks on, et igal aastal saavad tunnustuse 10 kõige 
aktiivsemat noort, kes on oma aega ja energiat panustanud 
noortekeskuse sündmuste elluviimiseks ning aidanud kaasa 
noortekeskuse arengule.  2017 aasta kõige-kõige aktiivsemad 
noored olid: Victoria Jürgenson, Carmen Raudla, Romina Diana 
Jürgenson, Triinuliis Sillakivi, Carmen Mossin, Jaanika Piho, 
Õnnela Lahtvee, Kärt Talumees, Sofia Zarova, Karola Andla.

Räpina Avatud Noortekeskuse tegemistest saate ülevaate 
meie FB leheküljel. 

Ene Pikner,
Räpina Avatud Noortekeskuse juhataja
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