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101-aastane Erna-Johanna 
pikaealisuse saladus on 
positiivne ellusuhtumine

Selle aasta suursündmus on Eesti Vabariigi 100. sünnipäev, 
ent ka Räpina vallal on sel aastal olnud väga täheldusrikas päev, 
sest 30. juunil 2018 sai Räpina valla elanik Erna-Johanna Truuts 
101-aastaseks.

Proua Erna-Johanna on põline Räpina valla elanik, kes on 
siinkandis veetnud nii lapsepõlve, noorusaja kui ka tööea aastad. 
Pensionipõlve saabudes ei jäänud proua Erna-Johanna niisama 
koju aega veetma, vaid pidas üleval oma kodumajapidamist. 
Proua Erna-Johanna on üles kasvatanud kaks last, tal on kaks 
lapselast ning sirgumas on neljas põlvkond. Hetkel elab proua 
Erna-Johanna koos oma poja Agu ja pojanaise Irmaga, kes on 
väga tublid ja aitavad proual kodus toime tulla. 101-aastane 
Erna-Johanna on kursis igapäevaste uudistega, jälgis telerist 
huviga jalgpallivõistlusi, loeb igapäevaselt lehti ning vaatab te-
lerit. Erna-Johanna on oma elus palju laulnud ja senini räägivad 
tema eelmise aasta juubeliüritusest osavõtjad, kui hästi on proual 
meeles laulusõnad ning kui kaunist viit ta oskab pidada. 

Proua Erna-Johanna ütleb, et elu on ilus. Elu on tõesti ilus, 
kui sa seda ilusasti elad! Õigem on vist öelda, et kui sa elad oma 
elu ilusasti, saadki kingiks palju aastaid.

Räpina Vallavalitsus soovib proua Erna-Johanna Truutsile 
palju õnne väärika tähtpäeva puhul, tervist ja armastavaid inimesi 
enda ümber!

Katrin Taimre
Räpina valla sotsiaalhoolekandespetsialist

Mõned tarkuseterad  
101-aastaselt proua Erna-Johannalt:

•	 Et	kaua	elada,	tuleb	olla	rõõmsa	ellusuhtumisega.
• Et kaua elada, peaksid mitte üle sööma ega üle töötama, 

vaid nautima iga päeva.
• Liigu ja tegutse, spordiga ära liialda, viibi palju värskes 

õhus.
• Ela nii, et su ümber oleks palju armastavaid inimesi ning 

hinda head seltskonda.

Juubeliaasta tõi Eesti väikelinnadesse tänavakunstifestivali. 13. 
juuliks valmisid Põlva ja Räpina linnas ning Kanepi alevikus tänava-
kunstnike maalitud seinamaalid.

Juubeliaasta suvel sai alguse uus tänavakunstifestival Rural 
Urban Art. 9.–14. juulil toimunud festivali raames saabus tänavakunst 
Põlvasse, Räpinasse ja Kanepi alevikku. Festival on kingitus Eesti 
Vabariigi 100. sünnipäevaks. 

Räpinas alustas hollandi kunstnik Tijn Nelemans tööd koos abilise 
Andres Palusaluga esmaspäeva 9. juuli pärastlõunal. Maal oli peaae-
gu valmis juba kolmapäeva õhtuks, kunstnik lisas sellele viimase lihvi 
veel neljapäeval, 12. juulil. Kunstniku sõnul oli tänavakunsti vastuvõtt 
Räpinas väga soe, inimesed astusid ligi ning tundsid tegevuse vastu 
huvi ja jagasid ohtralt kiidusõnu maalijaile. Tijn kommenteeris oma 
seinamaali: “Mulle meeldivad loomad ja lapsed, vaatan ka palju mul-
tikaid. Kõigest sellest saingi inspiratsiooni seinamaaliks – siin majas 
müüakse torusid ja on laste mängutuba, maalil need ühinevad – män-
givad lapsed kehastuvad loomadeks ja ronivad fantaasialinnakus.”

Tegemist	on	Hollandi	graafilise	disaineriga,	kes	töötab	Tallinnas	
ja omab ateljeed Telliskivi Loomelinnakus. Tijn jutustas, et elab juba 
viis aastat Eestis ja talle siin väga meeldib – meeldib nii loodus, puit-
hooned kui ka inimesed. Väikelinn Räpina üllatas teda eriti positiivselt 
– ilus linnake ja meeldivad inimesed.

Korraldaja Salme Kulmari sõnul baseerus Räpina tänavakunsti 
kavandi väljatöötamine asjaolul, et antud hoones asub santehnika-
pood, ehituspood ja laste mängumaa. “Idee oli teha midagi mängulist 
ja rõõmsameelset, mis lisaks emotsiooni ja värve ümbritsevasse 
keskkonda. Kunstnik rõhutab maali juures just vabadust, mis õhkub 
laste mängust. Tijni loomingut tänavakunsti näol leidubki peamiselt 
siiani vaid Telliskivi Loomelinnakus, nüüd ka Räpinas!” ütles Kulmar.

 Korraldajate soov oli, et festivalil osaleksid kunstnikud, kellel on 
silmapaistev looming ja stiil, kuid kelle kunsti väga palju avalikus ruu-
mis ei ole. Soomega toimub sellel suvel Rural Urban Art festivalide n-ö 
kunstnike vahetus. Nimelt toimub 23.–29. juuli Soome väikelinnas Lai-
tilas samuti tänavakunstifestival, RUA nimeline. Põlvamaale tulid kolm 
kunstnikku Soomest ja Laitilasse lähevad kolm kunstnikku Eestist.

 Tänavakunsti festivalil osalesid professionaalsed kunstnikud 
Eestist ja välismaalt kinkides Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks 
kaheksa uut seinamaali, mis on inspireeritud iga piirkonna eripä-
radest. Eesmärk oli lisada Põlvasse, Räpinasse ja Kanepi alevikku 

esteetilist lisaväärtust, mitmekesistada sealset avalikku ruumi ja tuua 
igapäevaellu värvi juurde. Oluline on, et festivalil on piirkondadele ka 
edasine positiivne mõju.

Sündmust korraldas MTÜ Rural Urban Art. EV100 programmi 
kuuluvat üritust toetasid Riigikantselei EV100 korraldustoimkond, 
Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Põlva linn, Eesti Kultuurkapital, 
Põlvamaa Omavalitsuste Liit, Soome Instituut, Maaeluministeerium, 
Põlva Avatud Noortekeskus, Kanepi vald, Varola puitmajad, SA 
Räpina Kultuurkapital, Käbliku Pruulikoda, Värska Originaal, Lõuna 
Pagarid ja AkzoNobel. 

Vaike Tammes

7. juulil tõi Peipsi Järvefestival taaskord järvelembelised ja muidu 
huvilised Räpina sadamasse. Programm oli mitmekesine – oli nii 
võistlust, silmailu, enese teadmiste proovilepanekut, võimalik õppid 
auusi asju kui saada ka kõhupai maitsvate kalapalade näol.

Järvele seilasid kaunid purjekad ja muus alused, et saaks toimuda 
III Räpina regatt. Sel korral osales võistlustel 13 alust, mille pardal 
oli kokku 20 võistlejat.

Võistlusrada kulges ümber Salosaare. Parimad selgusid kahe 
võistlussõidu järel.  

Auhindu anti välja viies erinevas paadiklassis: lutš, 470, ka-
tamaraan, purjelaud, alla 6-meetrised jahid. Lisaks said auhinna 
noorim osaleja ja parim tüdruk.  Kõige tihedam võistlus toimus lutš 
paadiklassis, kus osales viis alust. 

Tore oli näha võistlejaid, kes osalesid juba teist või kolmandat 
aastat. Ka kohalikud mehed olid mõõtu võtmas, kes olid aastakümneid 
tagasi Räpinas toimunud purjetamistrennide poisid. 

“Põnevust tõid Saadjärve Katamaraani Klubi meeskonnad. Vahva 
oli võistlejate seas neid kiireid ja sihvakaid aluseid näha. Kahest 
alusest tuldi võistlusrajale siiski ainult ühe katamaraaniga, mis oli 
mehitatud kolme võistlejaga. Proovisõidus selgus, et tuuleolud olid 
liiga karmid ja oskusi veel liiga vähe, et nii kiiret ja tundlikku veealust 
hallata. Meeskondades olid kogenud purjetajad, kes alles õpivad 
katamaraanil purjetamist. See on erinev teistel veealustel purjetami-
sest,” rääkis võistlussekretär Kaidi Randpõld. 

Tuuleolud olid harrastuspurjetajate jaoks üsna karmid, peamiselt 
8–9 m/s, puhanguti lausa 12 m/s, mis pani võistlejad tõsiselt proovile. 

Järgmisel aastal tuleb regatt taas ja korraldajad ootavad rohkem 
osalejaid. “Siinkohal üleskutse kõikidele harrastuspurjetajatele - 
ootame teid järgmisel aastal starti. Räpina Sadama Regatt on ellu 
kutsutud selleks, et elavdada purjesporti Peipsi järvel Räpina kandis 
ja oodatud ongi just hobipurjetajad,” ärgitab Randpõld.

Meelelahutuslik programm järvefestivalil
Meelelahutust pakkusid festivalil nii kohalikud tantsutüdrukud 

grupist JJ-Street kui ka näiteks lauljanna Kiira Mihnovitš venekeel-
sete poplauludega. Lõbusõitu järvele sai teha looduslodjaga Jõmmu, 
sadamas seisis ka ujuvsaun, mida hilisõhtuni väga hoolega kasutati. 

Palju elevust tekitas õpituba Kala elu, mida korraldas Tartu loodus-
maja. Alustele olid seatud erinevad kalad ning nende nimed tuli ära 
arvata asetades õige nime õige kala alla. Mikroskoobis sai uudistada 
erinevaid kalasoomuseid, mis oli samuti huvitav – kes ikka varem nii 
põhjalikult soomuseid uurinud ja nende erinevaid mustreid teab, mida 
palja silmaga näha ei olegi.

Õpitubasid oli veelgi – sai värskendada oma teadmisi elustamis-
taktikatest jne, lastele maaliti peale erinevad haavad, mille sidumist 
ja hooldamist õpetati. Väga asjakohane ja oluline õpituba oli muidugi 
veeohutuse õpituba, kus õpetati päästevesti ja päästerõnga õiget 
kasutamist, sai proovida kuivülikonda selga ja haige transportimist 
kanderaamil. 

Lodjalapsed õpetasid, kuidas teha lodjamudelit. Päeva lõpuks 
valmis ka üks eriti salajane lodjamudel, mille purjele oli tekkinud kassi-
kujuline värviline muster – see pidi saama kingituseks lodjapoisile, kel 
sünnipäev. Oodati ka kalatoitude õpituba, mis toimus õhtul peale viite. 
Seekord viisid õpituba läbi kaks meest, kes tutvustasid kuivakalast 
tehtava pasteedi retsepti: keedetud porgand ja muna, puhastatud 
kuivakala ning till ajada läbi hakkmasina ja vahustada saiamäärdeks. 

Tänavakunst ilmestab Räpina linnapilti

Tänavakunstnik  
Tijn Nelemans ja abiline 
Andres Palusalu tööhoos.

Räpina tänavapilti 
kaunistab silmapaistev 
seinamaal.

Fotod: Andrus Karpson

Seda tööd tehti vanaaegse hakkmasinaga, tuli kõvasti vaeva näha, 
sest kuivakala oli päris keeruline läbi selle masina vändata. Mehel 
muskel igatahes kasvas kohe kindlasti!

Järvefestivali Räpina sadamas lõpetas energiast pakatav Svjata 
Vatra. Laulja ja ansambli hing Ruslan Trochynskyi haaras ühel hetkel 
publiku seast tantsima ühe naisterahva. Tema temperament nakatas 
publikut nii, et rahvas haaras üksteisel kätest ja lõid sadamakail 
rõõmsasti tantsu. Lõpus soovis laulja ka ise publikuga pilti teha, et 
jäädvustada meeleolukas õhtu. Innustununa publiku soojast vastu-
võtust (kusjuures oli väga tuuline ja külm õhtu), hüppas Trochynskyi 
pärast lõpulaulu veel Jõmmu pardale ning rõõmustas publikut pika 
tromboonisoologa. Sadamast lahkujaid saatis imeilus päikeseloojang, 
mida paljud imetlema jäid.

Vaike Tammes

Vallavanem õnnitlemas Erna-Johannat.   Foto: Katrin Taimre

Südasuvine Peipsi Järvefestival

Lutš klassi võistlejad järvel.                          Foto: Andrus Karpson
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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
Ene Tammekun Kantseleispetsialist Meeksi 730  3431
Eva Morel Kantseleispetsialist Veriora 795 8333

RÄPiNa VallaVolikoGU

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

RÄPiNa VallaValiTSUS TEaTab:
Räpina Vallavolikogu 20.06.2018. a otsusega nr 1-3/31 alga-

tati Räpina valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju 
strateegiline hindamine. Üldplaneering koostatakse kogu Räpina 
valla territooriumile.

Räpina valla üldplaneeringu üldiseks eesmärgiks on valla 
territooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste mää-
ratlemine ning maa-aladele otstarbekaima ja jätkusuutlikuima 
kasutusviisi leidmine, võttes aluseks olemasolevate ja perspek-
tiivsete ressursside parima kasutusviisi.

Räpina valla üldplaneeringu koostamisel lähtutakse kehtiva-
test planeeringutest, üldplaneeringute ülevaatamise tulemustest 
ja planeerimisseaduses § 75 toodud ülesannetest, mis on Räpina 
valla ruumilise arengu aspektist lähtudes asjakohased ja tulene-
vad kohalikust vajadusest.

Üldplaneeringu koostamise ning keskkonnamõju strateegilise  
hindamise algatamisotsusega on võimalik  tutvuda Räpina valla  
kodulehel http://www.rapina.ee/uldplaneering  ning Räpina Valla- 
valitsuses aadressil Kooli tn 1 Räpina linn tööpäeviti kell 8.00–16.30

Lisateavet saab Räpina Vallavalitsusest (Miia Kasearu pla-
neeringute ja maakorralduse spetsialist 799 9510, e-post miia@
rapina.ee).

Otsusega nr 30 nimetati Leo Kütt Räpina valla esindajaks Räpina 
Lasteaia Vikerkaar hoolekogusse.

Otsusega nr 31 algatati Räpina valla üldplaneering ja keskkon-
namõju strateegiline hindamine. Õigusaktiga on võimalik tutvuda 
alates 25.06.2018 Räpina valla veebilehel http://www.rapina.ee/
uldplaneering.

Otsusega nr 32 algatati asustusjaotuse muutmine ajaloolise 
Pihuste küla nime taastamise eesmärgil. Räpina Vallavalitsusel viia 
läbi asustusjaotuse muutmise eeltoimingud. Menetluse algatamise 
teade avaldatakse Räpina Rahvalehes ja maakondlikus ajalehes Koit 
ning Räpina valla kodulehel.

Otsusega nr 33 omandati kinnistu registriosa nr 920138 oma-
nikult Räpina vallas Ristipalo külas asuva Oru kinnisasja jagamisel 
moodustatud katastriüksus, sihtotstarbega transpordimaa (007; L), 
ligikaudse pindalaga 344 m², maksumusega 10 eurot. Moodustatava 
katastriüksuse pindala võib erineda +/- 10%. Kinnisasja jagamise 
ja omandamisega seotud kulud ning riigilõivu kannab Räpina vald.

Otsusega nr 34 omandati kinnistu registriosa nr 252638 oma-
nikult Räpina vallas Pääsna külas asuva Vodi kinnisasja jagamisel 
Võiardi-Pääsna tee katastriüksus 70801:001:0107, pindalaga 3181 
m², hinnaga 95 eurot, sihtotstarbega transpordimaa (007; L). Kinnis-
asja jagamise ja omandamisega seotud kulud ning riigilõivu kannab 
Räpina vald.

Otsusega nr 35 otsustati anda AS-le Revekor turukaubanduse 
korraldamiseks tähtajatult tasuta kasutusse Räpina Vallavalitsuse 
06.06.2018 korralduse nr 446 “Maa-ala määramine” alusel määratud 
turukaubanduse müügiala Räpina linnas Keskväljaku maaüksusel.

Otsusega nr 36 otsustati lõpetada järgmised detailplaneeringute 
menetlused: 1) Räpina linna staadioni maa-ala detailplaneering; 2) 
Räpina linn Tartu mnt 11b detailplaneering; 3) Räpina linn Tööstus-
pargi detailplaneering.

Selgitus: planeerimisseaduse § 139 lõike 2 alusel peab kohalik 
omavalitsus detailplaneeringu kehtestamise või kehtestamata jätmise 
otsuse tegema hiljemalt kolme aasta möödumisel detailplaneeringu 
algatamisest arvates. Nimetatud planeeringute algatamisest on 
möödunud enam kui kolm aastat, samuti ei ole jõutud planeeringute 
koostamiseni, kuna ilmnesid asjaolud, mille kohaselt planeeringuga 
kavandatud tegevusi ei ole otstarbekas ellu viia. Seega järgmiste 
detailplaneeringute algatamise otsused tunnistas volikogu kehtetuks:
1) Räpina Vallavolikogu 29.08.2007 otsusega nr 40 algatati Räpina 

linna staadioni maa-ala detailplaneering olemasoleva staadioni 
rekonstrueerimiseks- staadioni hoone ja parkla rajamiseks. 
Tuginedes tasuvuse analüüsile, leiti, et on otstarbekas ehitada 
staadion kooli juurde. Detailplaneeringu koostamist ei ole alus-
tatud.

2) Räpina Vallavolikogu 18.06.2014 otsusega nr 16 algatati Tartu 
mnt 11b detailplaneering veeturismi arendamise eesmärgil 
paatide veeskamiskoha rajamiseks. Planeeringu algatamise 
järgselt laekus Räpina Vallavalitusele erinevaid arvamusi 
asukoha suhtes ja tehti ettepanek kaaluda teisi asukohti: Tartu 
mnt 1a, Ausamba park. Kuna puudusid ka rahalised vahendid 
planeeringuga kavandatud eesmärkide elluviimiseks, jäi pla-
neering koostamata.

3) Räpina Vallavolikogu 24.09.2014 otsusega nr 27 algatati Räpina 
linna Tööstuspargi detailplaneering, mille eesmärgiks oli ehi-
tusõiguse ala määramine tootearenduskeskuse rajamiseks. 
Piirkonna konkurentsivõime tugevdamise meetme toel oli kavas 
luua tingimused piirkonnas tootearendusvõimaluste arendam-
iseks. Detailplaneeringu koostamiseni ei jõutud, kuna planeerin-
guga kavandatud tegevuste elluviimine ei olnud otstarbekas.
Otsusega nr 37 otsustati lõpetada Räpina linnas järgmiste 

detailplaneeringute menetlused: 1) Võhandu tn 27 detailplaneering; 
2) Võru mnt 10 krundi detailplaneering; 3) Võõpsu mnt 29 krundi 
detailplaneering; 4) Võõpsu mnt 27 detailplaneering; 5) Pargi tn tn 4 
detailplaneering; 6) Pargi tn 24 kinnistu detailplaneering; 7) Karja tn 
10d maa-ala detailplaneering.

Selgitus: planeerimisseaduse § 139 lõike 2 alusel peab kohalik 
omavalitsus detailplaneeringu kehtestamise või kehtestamata jätmise 
otsuse tegema hiljemalt kolme aasta möödumisel detailplaneeringu 
algatamisest arvates. Nimetatud detailplaneeringute koostamine on 
pooleli või koostamiseni ei ole jõutud, samuti on planeeringute algata-
jad omavalitsust teavitanud, et ei soovi kavandatavat tegevust ellu viia.

Otsusega nr 38 otsustati anda nõusolek toitlustusteenuse osuta-
miseks ja korraldamiseks Viluste Põhikooli sööklaruumides, aadressil 
Räpina vald Viluste küla, koos ruumide rendile andmisega. Anti nõus-
olek vallavalitsusele toitlustusteenuse osutaja leidmiseks ja lepingu 
sõlmimiseks järgmistel üldtingimustel: toitlustusteenuse osutamise 
periood on 5 aastat; toitlustusteenust osutatakse ja korraldatakse 
Viluste Põhikoolile, Veriora Lasteaiale Õnneseen ja Leevi Hoolde-
kodule; teenuse osutaja kanda jääb ruumi kasutamisega kaasnevad 
kõrvalkulud (sh elekter, vesi, igapäevased korrastusvahendid); ruumid 
ja seadmed anda tasuta kasutamiseks; lepingu sõlmija on vallavanem.

Otsusega nr 39 kinnitati Meeksi valla 2017. a majandusaasta 
aruanne.

Otsusega nr 40 kinnitati Räpina valla 2017. a konsolideerimis-
grupi majandusaasta aruanne.

Otsusega nr 41 kinnitati Veriora valla 2017. a konsolideerimis-
grupi majandusaasta aruanne.

Määrusega nr 23 kehtestati Räpina valla ühisveevärgi ja -kana-
lisatsiooni arendamise kava aastateks 2018-2029.

Määrusega nr 24 kehtestati korruptsioonivastase seaduse ra-
kendamine. Määrus täpsustab korruptsiooni ennetamise korraldust 
Räpina vallas, sealhulgas määrab kindlaks huvide deklaratsiooni 
esitama kohustatud isikud ning huvide deklaratsioonide kontrollimise 
komisjoni koosseisu.

 Räpina Vallavolikogu otsused ja määrused on väljas vallavalitsu-
se 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 sekretär-arhivaar

Räpina vallas asuva Meerapalu küla keskasula on tihedalt 
asustatud. Et tagada näiteks päästeteenistuse, postiteenuse 
kiirema kohale jõudmise vajaksid küla läbiva Sadama tee äärsed 
kahel pool teed asuvad hoonestatud ja hoonestamata maaük-
sused aadressi liikluspinna (tee) järgi. Ruumiandmete seaduse 
tähenduses on vallavalitsuse ülesandeks koha-aadresside mää-
ramine.  Räpina Vallavalitsuse ettepanek on määrata liikluspinna 
nimeks Sadama tee, mille järgi saaks määrata maaüksustele uued 
aadressid  vastavalt asendiplaanil tähistatule.

Uus lähiaadress katastriüksusel oleks Sadama tee 1;  
Sadama tee 2 jne või kui on soov jätta alles ka katastriüksusele 

Alates 1. juulist 2018 on tööl käivatel sügava puudega täisea-
lise inimese hooldajatel võimalik kasutada oma tööandja juurest 
kalendriaastas kuni viis tööpäeva lisapuhkust.

Lisapuhkepäevi saab oma tööandjalt küsida töötaja, kes 
hooldab oma sügava puudega lähedast. Sügava puudega inime-
se lähedane on tema õde, vend, poolõde, poolvend, ema, isa, 
vanem või vanavanem, abikaasa või registreeritud elukaaslane 
kooseluseaduse tähenduses. Samuti saavad puhkepäevi kasu-
tada sügava puudega täisealise inimese eestkostjad või kohaliku 
omavalitsuse määratud ametlikud hooldajad.

 Hoolduspuhkust on võimalik võtta kõik viis tööpäeva korra-
ga või ka päevade kaupa ja seda saab kasutada kalendriaasta 
jooksul.

Hoolduspuhkuse kasutamiseks peab töötaja selles tööand-
jaga kokku leppima ja selle kohta avalduse esitama. Vajadusel 
on tööandjal õigus küsida hoolduspuhkuse õigust tõendavaid 
lisadokumente, milleks võib olla näiteks:

Eesti Õigusbüroo pakub tasuta ning 
soodustingimustel õigusabi

Eesti Õigusbüroo pakub koostöös justiitsministeeriumiga ta-
suta ning soodustingimustel õigusabi Eestis elavatele inimestele, 
kelle brutokuupalk jääb alla statistikaameti avaldatud 1,5-kordse 
keskmise (s.o alla 1906 euro).

Tasuta ning soodustingimustel õigusabi saamiseks tuleb:
1)  sõlmida kliendileping ning tasuda 5 eurot lepingutasu 

(kehtib terve kalendriaasta, see tähendab, et kalendriaasta 
jooksul uuesti meie juurde tulles enam lepingutasu tasuma 
ei pea)

2)  eelnevalt broneerida aeg kas internetis aadressil www.
juristaitab.ee või telefonile 6 880 400 helistades (täna 
suunatakse meie kontoritesse inimesi ilma, et nad oleksid 
eelnevalt registreerinud). 
Seejärel on inimesel õigus saada juuridiist abi kokk 15 tundi, 

millest:
*  2 esimest tundi on kliendile tasuta (riik hüvitab 40 eurot 

tunnis)
*  3 järgmise tunni eest tuleb kliendil tasuda 20 eurot tunnis 

(riik hüvitab ülejäänud 20 eurot tunnis)
*  10 järgmise tunni eest tuleb kliendil tasuda 40 eurot tunnis 

(riik ei hüvita)
Meie senise praktika järgi jääb keskmine õigusnõustamise 

aeg alla kahe tunni ning see näitab, et esimeste tasuta tundidega 
leiavad lihtsamad ning tüüpilisemad juhtumid lahenduse.

Kliendil on valida kolme nõustamise vahel: telefoni teel nõus-
tamine, veebinõustamine ning kohtumisega nõustamine. 

Info tasuta ning soodustingimustel õigusabi kohta on leitav 
aadressil www.juristaitab.ee

Eesti Õigusbüroo

Juulist saavad sügava puudega täisealiste inimeste 
hooldajad lisapuhkepäevi

–  kehtiv sügava puude raskusastme tuvastamise otsus hoolda-
tava kohta;

– väljavõte nt rahvastikuregistrist, mis tõendab, et puhkust 
kasutada sooviv töötaja on hooldatava lähedane, eestkostja 
või hooldaja.
Puhkusetasu arvestatakse lisapuhkepäevade eest alampalga 

määras, mis 2018. aastal on 23,62 eurot päevas. Puhkusetasu 
maksab töötajale välja tööandja, kes saab selle hiljemalt 3 kuu 
jooksul pärast puhkuse kasutamist sotsiaalkindlustusametilt 
tagasi taotleda.

Rohkem infot tasustatud hoolduspuhkuse kohta leiab sot-
siaalkindlustusameti kodulehelt www.sotsiaalkindlustusamet.
ee/et/puue-ja-hoolekanne/puudega-inimesele#Tasustatud%20
hoolduspuhkus. Tööandjatele puhkustasu hüvitamise korra kohta 
saab infot samuti ameti kodulehelt.

 Sotsiaalkindlustusamet

aadressandmete korrastamise kavatsusest Meerapalu külas
määratud nimi (Sillaotsa), siis oleks aadress Sadama tee 1 // 
Sillaotsa.

Ootame kõikide Sadama tee äärsete kinnistu omanike arva-
musi liikluspinna nime järgi maaüksusele aadressi määramise ja 
senise katastriüksusele määratud nime kasutamise soovi kohta 
aadressis hiljemalt 24. augustiks 2018 e-posti aadressil vald@
rapina.ee või kirjalikult adressil Räpina Vallavalitsus Kooli tn 1 
Räpina linn.

Miia Kasearu 
Planeeringute ja maakorraldusespetsialist

Räpina Vallavalitsus on kuulutanud välja 
riigihanke „Räpina valla teede remont 2018“

Lähemalt saab tutvuda hanke tingimustega: https://riigihan-
ked.riik.ee/register/hange/198916 
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RÄPINA KULTUURKAPITAL TEATAB
SA Räpina Kultuurkapital 2018. a märtsi ja mai taotlusvoorudesse esitati kokku 23 taotlust kogusummas 12 208 eurot. SA Räpina 
Kultuurkapital eraldised nõukogu 29.03.2018 ja 31.05.2018 otsusel olid järgmised:

Taotleja Projekt Toetuse summa 
eurodes

MTÜ Võro Selts VKKF Võrukeelsete kaverite võistluskontserdi korraldamine 600

Merlin Mahlakas Koorilaul – kultuuriväärtus meie vallas 345

MTÜ Folgisellide Selts Räpina muusikute osalemine Mooste Elohelü folgilavka programmis ja 
festivalil 400

MTÜ Ruusa Kultuuri- ja 
Noorteühing

Külade tammiku rajamine ning mälestuskivi avamine Varese Tare 
kinnistule Võukülas 366

MTÜ Räpina Kammerkoor Räpina Kammerkoori 30. aastapäeva kontsert 605

MTÜ Räpina Kammerkoor Osalemine XIV Eesti Kammerkooride Festivalil Tartus 510

MTÜ Räpina Vabahariduse 
Ühenduse Räpina Rahvakool

Vanaemade õpiringi „Lõimelõng“ liikmete osavõtt üleriigilistest 
käsitööpäevadest Haapsalus 420

MTÜ Räpina Ühisgümnaasiumi 
Vilistlaskogu Räpina Ühisgümnaasiumi vilistlaste kokkutulek 650

MTÜ Räpina Muuseumisõprade 
Seltsing Von Siversite perekonna järeltulijatega suhete hoidmine ja arendamine 650

Margot Suur Kontsert „Õhtu lauludega“ 650

Andero Lusbo Andero Lusbo võistlemine Euroopa meistrivõistluste etappidel 600

Andri Võsokovski Linte külapäeva „Kõik on koos“ 2018 korraldamine ja EV 100. 
aastapäeva tähistamine Linte tammepuu istutamisega 250

Ülle Galka
Räpina valla rahvatantsukollektiivi Rappinvöö osalemine Pihkvas 
rahvusvahelisel hansapäevi populariseeriva ürituse “Ganzejskij 
veloprobez” kontserdil

180

Ülle Galka Räpina valla rahvatantsukollektiivide „Murelid“, „Rappinvöö“ ning 
„Naksid ja Roosid“ kontsertreis Vormsi saarele 300

MTÜ Rural Urban Art Tänavakunstifestivali Rural Urban Art raames Räpinasse loodava 
seinamaali kulude katmine 316

MTÜ Head Teil Teen Kulikova noored jalgpallurid LootosSpring 20. turniirile 500

MTÜ Helgerid Rahvatantsurühma Helgerid osalemine rahvusvahelisel festivalil 
Caucasus 2018 Gruusias 600

MTÜ Kabukad Kagu Kabujalakõsõ 20. juubeli simman Pääsna külas 300

MTÜ Naha Küla Selts Heino Tolstingu XI mälestusvõistlused võrkpallis 230

MTÜ Reilender Räpina valla kultuurikollektiivide osalemine Kihnu Tantsu Päeval 300

MTÜ Ruusa Kultuuri- ja 
Noorteühing Pääsna külapäev 440

MTÜ Rõõmsama elu selts Ansambli Mahmõr esinemine soome-ugri külakultuuri festivalil 
Udmurtia Vabariigis 350

Räpina Muuseumisõprade 
Seltsing

Loominguline stipendium Anton Koganile festivali „Räpina Jazz 2018“ 
korraldamiseks 300

KOKKU 9 862

SA Räpina Kultuurkapital taotluste esitamise järgmine tähtaeg 2018. aastal on 5. oktoober.
Taotlemise kord, taotluse ja aruande vormid on leitavad SA Räpina Kultuurkapital kodulehel www.rapinakultuurkapital.ee.
Lisainfo telefonil 514 2596 või e-posti teel kultuurkapital@rapina.ee.

Anu-Cristine Tokko, SA Räpina Kultuurkapital juhatuse liige

Piiriveere liideri 2018. aasta 
taotlusvoorus said tegevusgrupi 

kinnituse veerandsada projektitaotlust 
Piiriveere Liider kinnitas 2018. aasta taotlusvoorus paremus-

järjestuse ettepanekuga toetada 25 projektitaotlust kogusummas 
296 073,52 eurot arengustrateegia kõigi kolme meetme raames.

2018. aasta taotlusvooru oli taotluste vastuvõtt avatud 09.-23. 
aprill. Hindamiskomisjonile saadeti sisuliseks ehk hindamiskritee-
riumitele vastavuse hindamiseks kõik esitatud 39 projektitaotlust 
toetuse summas ligi 489,6 tuhat eurot. 

13. juunil kogunes Piiriveere Liideri juhatus, et vastavalt 
hindamiskomisjoni ettepanekule projektitaotlused kinnitada või 
kinnitamata jätta. Kuna rakenduskava meetmete eelarve oli 
piiratud, said esitatud 39 projektitaotlusest toetuse 25 taotlust 
kogusummas 296 073,52 eurot. Kinnitatud taotluste arv ja toetu-
se summad jagunesid 2018. aasta taotlusvoorus rakenduskava 
meetmete vahel järgnevalt:

Meede 1 – Elukeskkonna arendamine: 
8 taotlust summas 58 174,95 eurot.

Meede 2 – Ettevõtluse arendamine: 
15 taotlust summas 198 011,02 eurot.

Meede 3 – Ühistegevuse ja koostöö arendamine: 
2 taotlust summas 39 887,55 eurot.

Kinnitati 8 kolmanda sektori projekti, 14 ettevõtlusprojekti 
ning 3 kohaliku omavalitsuse poolt esitatud projekti toetamine. 
Piiriveere Liider on esitanud PRIA-le ettepaneku projektitaotluste 
paremusjärjestusse seadmise ja iga projektitaotluse rahastamise 
suuruse kohta. PRIA teeb lõplikud projektitaotluste rahuldamise 
või rahuldamata jätmise otsused 60 - 90 tööpäeva jooksul.

Lisainfo:
Tiiu Marran
MTÜ Piiriveere Liider projektijuht
tiiu@piiriveere.ee
+372 5818 8890
www.piiriveere.ee

                    

ENESETÄiENdaMiNE Ja ÜMbERÕPE 
meede 3.2   

„Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi 
hõives osalemiseks“  

tegevuse „Tööturuteenuste laiendamine uutele 
sihtrühmadele ja uute tööturuteenuste pakkumine“ 

PROJEKTI „UUTE AMETIOSKUSTEGA TÖÖLE“  
KAUDU VÕRUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSES

Kutsume Sind osalema Võrumaa Kutsehariduskeskuse pro-
jektis „Uute ametioskustega tööle“, kui:

•		Oled olnud pikka aega (vähemalt 12 kuud) tööturult eemal  
•		Sinu elukoht on Põlva- või Võrumaal

Projekti raames toimuvad järgmised 640-tunnised erialased 
koolitused:

2018/2019 õppeaastal
•		Turismiettevõtte teenindaja 
•		Puittoodete valmistaja ja viimistleja 

2019/2020 õppeaastal
•		Abikokk
•		Koostelukksepp-keevitaja 

Õppijatel on võimalus sooritada omandatud erialal kutse-
eksam. Lisaks läbivad kõik projektis osalejad enesetundmise  
koolituse ja eriala tööpraktika.

8 projektis osalejat saavad võimaluse läbida B-kategooria 
juhilubade kursuse ning sooritada vastavad eksamid.

Õppijaid toetatakse õppimise ajal nõustamisega ning kõikidel 
gruppidel on tugiisik. Õppijad saavad õppeaja jooksul õppe- ning 
sõidutoetust.

Projekti kestvus: 11.07.2018–10.07.2020
2018/2019 õppeaasta õppegruppide komplekteerimine 
toimub kuni 05. septembrini 2018.a

Infopäevad sihtgrupile:
14.08.2018 kell 10.00 Eesti Töötukassa Võrumaa osakond
15.08.2018 kell 10.00 Võru Vallavalitsus
16.08.2018 kell 10.00 Eesti Töötukassa Põlvamaa osakond

Lisainfo:
http://www.vkhk.ee  
Telefon: 785 0821
e-post: siret.lillemae@vkhk.ee

Venemaa viisakoordinaatori 
vastuvõtu ajad

 Venemaa viisakoordinaator võtab vastu Räpina Loome-
majas järgnevatel aegadel:

13.august; 03. ja 17.september;  
01. ja 15.oktoober; 05. ja 19.november; 

03. ja 17.detsember; kell 14.00.
Kõik viisade vormistamise ja nimekirjadesse kandmise tin-

gimused ning protseduurid on endised. See tähendab eelmisel 
sügisel vene konsuli kehtestatud täiendavate viisa eesmärki 
tõendavate dokumentide olemasolu.

Kultuurikollektiivid peavad lisaks esitama juhendaja allkir-
jastatud kõikide liikmete nimestiku. Hauaplatside tõendi alusel 
viisataotlejad peavad olema valmis täiendavate dokumentide 
esitamiseks suguluse tõendamiseks.

Sügisesse nimekirja laekus kandeavaldusi rohkem kui 900-le 
inimesele. Eeldatavalt teostab VF Välisministeerium kooskõlas-
tamise augusti keskpaigaks.

Järgmise nimekirja koostamine toimub tavapäraselt oktoob-
ris-novembris. Kultuurigruppidelt ja omavalitsustelt oodatakse 
ettepanekuid 15.novembriks. Nimekiri kinnitatakse aprillis 2019.

Andy Karjus,
Kagu-Eesti viisakoordinaator

TöökUUlUTUS
Pakkuda osalise tööajaga tööd hommikusele taraautomaadi 
operator/ kojamehele Räpinas.
Osaline tööpäev. Töö on sobilik vähenenud töövõimega inimestele.
Täpsema info saamiseks palume pöörduda: Tel. +372 5306 8980
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Jaaniaeg Räpina vallas sai alguse juba 22. juunil, mil tähistati 
jaaniõhtuid Mehikoormas ja Verioral. Jaanilaupäeval koguneti 
ennelõunal Räpina ausamba parki meenutamaks võidupüha. 
Õhtul sai Räpina valla rahvas taas kokku meeleolukatel jaanikutel 
Räpina tuletõrjeväljakul ja Leevi vabaõhulaval. Kogu päeva kest-
sid erinevad üritused 460-aastases Pääsna külas, kus tähistati 
külapäeva ja õhtul jaanikut.  

Vallavanem ütles oma kõnes Räpina ausamba pargis, et 23. 
juunil tähistatavatest pühadest on aastatega tema jaoks saanud 
olulisemaks just võidupüha tähistamine, sest lapsena talle sellest 
eriti ei räägitud ja sel ajal ajalugu vaikis Eesti riigist. “Viimaste 
aatate sündmused on näidanud, et rahuaeg võib ootamatu teo 
või sõna järel katkeda. Õnneks pole seda juhtunud meiega, kuid 
meil peab olema tarkust õppida teiste vigadest ja peab olema 
väikese riigina oskust oma vabadust ning riiki hoida teiste vahen-
ditega kui relvad. Et targalt käituda, peab meil olema ajaloolist ja 
elumälu. Peame hoidma sidet eelmiste põlvkondadega, omama 
väärtushinnanguid, kasvatama tugevaid juuri andes edasi põlv-
kondade elutarkust oma lastele. Meie kõigi ülesanne on hoida 
oma rahvust, keelt, kultuuri, meie Eesti Vabariiki. Jaanipäev on 
püha, kus me kõige rohkem tunneme, et oleme eestlased. Meid 
seovad kokku meie traditsioonid. Mõelgem sellele kõik täna või-
du- ja jaanitulesid süüdates oma perede keskel,” ütles Enel Liin 
oma pöördumises rahva poole.

Räpina vallavolikogu esimees Teet Helm vaatas samuti oma 
kõnes ajaloos tagasi: “Praegu EV 100 perioodil on ehk paras hetk 
mõelda tänasele päevale sada aastat tagasi - Eesti Vabariik on 
sündinud, on kestnud umbes pool aastat, vabadussõja alguseni 
on mõned kuud aega. Sügisel algab vabadussõda. Tänase 
tähtpäeva aluseks olev Võnnu lahing toimub täpselt aasta pä-
rast, Tartu rahuni on aega poolteist aastat. Teeme täna sügava 
kummarduse nendele Eesti inimestele, kes oskasid vabariigi 
loomisel olla julged otsustama, kaasates kõiki inimesi, kaitsta oma 
iseseisvust vabadussõjas. Ajalugu on meile olnud armuline, et me 
oleme jõudnud tänasesse päeva - ka pika võõra võimu all olemise 
perioodi elasime üle ja Eesti Vabariigi taastasime veretult. Meil on 
hästi läinud. Kuidas edasi ja kas me täna ennast tunneme turva-
liselt? Väikese riigina peab meil olema sõpru ja häid partnereid, 
täna meil on olemas sõbrad ja partneid. Tunnistust sellest annab 
seegi, et just täna on meie riigis seitsme riigi presidendid koos - 
meie oma president ja kuus sõpra. Meil võib olla erinev arusaam 
sõltumatusest ja võib-olla ka vabadusest, kuid oma sõltumatust 
me peame kindlasti väga kalliks. Kuid see sõltumatus ei saa minna 
nii suureks, et meist enam midagi ei sõltu. Tahan toonitada seda, 
et see, kuhu me täna oleme jõudnud - et me oleme Euroopa rah-
vaste peres, et oleme suure kaiseorganisatsiooni liikmed, annab 
ehk meile natukenegi kindlustunnet tänases keerulises perioodis, 
kus maailm pulbitseb igast otsast. Meil on põhjust olla optimistid. 
Tunneme siis täna jaanilõkete juures olles rõõmu selle üle, et me 
saame rõõmu tunda.”

Räpina valla jaanikud
Traditsioonilised jaanikud mängude ja etteastetega, erinevate 

tegevustega suurtele ja väikestele olid meie valla väiksemates 
keskustes. Näiteks Veriora jaanipeol sai näha viikingite võitlust, 
mida võitlejad võtsid nii tõsiselt, et kõlasid kõvad matsud ja kilpi-
dest lendas vaata et pilpaid välja. Südaööl sai imetleda Zerkala 
tuleetendust. Leevil esinesid Viluste Põhikooli tantsurühmad, 
võistlusmänge korraldati lastele ohtrasti ja vanemad said ansambli 
saatel jalga keerutada. Mehikoormaski sai nii võistelda-mängida 
kui jalga keerutada tuulise ilma kiuste.

Räpina tuletõrjeväljakul esinesid rahvatantsurühmad Pih-
lamarjad ja Põlva memmed ning lõõtsamees Toomas Ojasaar. 
Tantsuks mängis kaks ansamblit. Kirsiks Räpina jaaniku tordil oli 
kindlasti JutuPeatuse avamine Räpina järvepromenaadil. Jutu-
Peatus on sündinud Tartu Oskar Lutsu nimelise linnaraamatukogu 
soovist teha kingitus Eesti vabariigile ja meile kõigile selle 100. 
sünnipäeva puhul. Sellepärast on ka silte ja teoseid üle Eesti 100. 
„Tuul on üle Eestimaa pillutanud 100 lehte salajaste sõnumitega. 
Nii on need lehed jäänud kinni majade seintele ja laternapostidele, 
sillapiiretele ja kivimüüridele. Vihma, tuule ja uudistajate pilkude 
toimel on need tardunud JutuPeatuse siltideks,“ seisab kirjas 
jutupeatus.ee veebilehel. Nüüd on taoline tardunud silt ka Räpina 
Miikaeli kiriku ees järvepromenaadi piirdel, mille 23. juunil meie 
kuulus muusik ja kirjanik Aapo Ilves ise pidulikult piirdele kinnitas. 
Valiti ju välja tema näidend „Ööpik Võhandu kaldalt“. Ilves näitas 
rahvale raamatuteks trükitud näidendeid. „Ööpik Võhandu kaldalt“ 
räägib kunagisest kohalikust hitikirjutajast Hermann Julius Sch-
maltzist (on ju tema kirjutatud näiteks laul „Sauna taga tiigi ääres“). 

Pole just väga tavaline, et näidendist saab raamat. „Ööpik 
Võhandu kaldalt“ ei jäänud ainukeseks näidendiks-raamatuks. 
„Tegime sellest triloogia. Käisime vahepeal Võõpsus, tulime Rä-
pinasse tagasi, ei saanud pidama – tegime triloogiale lisaks ka 
neljanda osa koos Olavi Ruitlasega. Loodan, et see jutupeatus, 
QR-kood ja veebiaadress juhatavad mõne inimese Schmaltzini 
ja nende näidenditeni. 

Ilves leidis, et see on väga hea koht jutupeatuse jaoks kuna 
sealt paistab üle järve pastoraat, kus 2002. Aastal etendati Her-
mann Julius Schmalzist rääkivat lugu. 

„Tundus, et Schmalzile meeldis, sest ilmad olid head ja meil 
läks näidendiga üle mõistuse hästi,“ ütles Aapo viidates üle jõe. 
Seal on näha üks teinegi tähtis hoone,      kus kunagi asus Räpina 
sünnitushaigla - seal kirjanik sündis. „Sinna, kunagi, kui ma olen 
läinud, panete te koleda pruuni sildi „Aapo Ilvese sünnikoht“ ja siis 
on küll kõigil piinlik. Aga jutupeatus on avatud – skännige koodi, 
minge veebilehele, lugege raamatuid, pidage jaanipäeva, mäle-
tage Hermann Julius Schmaltzi, laulge tema laule, laulge minu 
laule. Rokenroll ei sure iial! Head võidupüha, head jaanipäeva!“ 
olid kohaliku kuulsuse soovid rahvale peopäeva õhtul.

Aga nii nagu Eesti riik elab edasi, teeb seda ka JutuPeatus.

Vaike Tammes
Räpina valla avalike suhete spetsialist

Töötukassa maksab õppimise eest 
toetust ka töötavale inimesele

30ndates Kadri läks kooli selleks, et olla eeskujuks oma 
kahele pojale, et nad mõistaksid – õppimise jaoks pole kunagi 
liiga hilja. Samas vanuses Aivi ütles, et õppimine tõi ta kodust 
välja ja avas uue maailma. Ühes tööstusettevõttes lihttöölisena 
töötanud 26aastane Jaanika otsustas ülikooli minna, et tulevikus 
põnevamat tööd leida.

Põhjused, miks haridustee on kunagi pooleli jäänud on eri-
nevad, kindlasti tuleb julgustada neid, kes on otsustanud aastaid 
hiljem uuesti kooli minna. Töötukassa toetab nii töötute kui töö-
tavate inimeste õpinguid kutse- ja kõrghariduses.

Tööl käiva inimese jaoks on taas kooli minek suur samm ja 
kindlasti tekib küsimus: kuidas töö- ja pereelu kõrvalt õppimisega 
toime tulla? Täiskasvanutel takistab hariduse omandamist eelkõi-
ge	vajadus	töötada	ja	sissetulekut	teenida	ning	tihe	töögraafik.	
Neid takistusi aitabki osaliselt ületada töötukassa tasemeõppes 
osalemise toetus, mis katab osa õpingutega seotud kuludest. 
Olgu nendeks näiteks kulu transpordile või lapsehoiule, aga 
ka kaotus palgas, kui on tarvis õpingute ajal töötada väiksema 
töökoormusega.

Tasemeõppes osalemise toetust pakub töötukassa neile, 
kellel puudub kutse- või erialane haridus ja kel on kooli lõpeta-
misest möödas vähemalt 5 aastat. Lisaks nendele inimestele, 
kel on eri- või kutsealase hariduse (kaasa arvatud kõrgharidus) 
omandamisest on möödunud vähemalt 15 aastat. Toetust 
makstakse õppima asumisel tasuta õppekohal kutsehariduses, 
rakenduskõrghariduses või bakalaureuseõppes.

Toetuse suurus sõltub sellest, kas inimesel on sissetulek. 
Kui sissetulekuid pole on toetuseks 260 eurot kuus. Kui aga tu-
levane õppur saab töötasu, töötutoetust, töötuskindlustushüvitist, 
vanemahüvitist, riiklikke pensione või töövõimetoetust, on toetus 
130 eurot kuus.

Millistel erialadel õppimist toetatakse?
Töötukassa toetab nende erialade ja ametite õppimist, kuhu 

on tulevikus vaja rohkem töötajaid ning kus juba praegu sobiva 
ettevalmistusega töötajaid napib. Erialad on välja valitud töö-
jõuvajaduse uuringute tulemuste põhjal ja nimekiri on olemas 
töötukassa kodulehel ning see täieneb igal aastal.  Sellel aastal 
saab töötukassa toel kutse- või kõrgharidust omandada rohkem 
kui 200 õppekaval eesti ja vene keeles. Nende seast leiab mit-
meid õppekavasid, kus saab haridust omandada kaugõppes või 
töökohapõhises õppes. Erialade valikul on silmas peetud ka seda, 
millised on tööturu pikaajalised suundumused – milline amet on 
vajalik ka 10 aasta pärast. Tervise tõttu tööd vahetama pidavatel 
inimestel on võimalik minna õppima seda eriala, mis tervisest 
tulenevalt on inimesele sobilik.

Kuidas toetust saada?
Õppima minemine on tähtis otsus ja enne nii suurt sammu on 

hea spetsialistiga asja arutada. Seetõttu on töötukassa toetuse 
saamise eelduseks karjäärinõustajaga kohtumine. Nõustamise 
aja saab broneerida e-töötukassas või telefoni teel, soovi korral 
saab nõustamisel osaleda ka Skype teel.

Koos nõustajaga saab arutada, millisele erialale võiks õppima 
minna ja saab ka nõu, kuidas tasemeõppe toetuseks vajalikke 
avaldusi täita. Kui plaan koos, siis tuleb minna ja kandideerida 
kutse- või kõrgkooli tasuta õppekohale ning esitada töötukassa-
le avaldus toetuse saamiseks, avaldus tuleb esitada esimesel 
võimalusel enne õppima asumist (kindlasti enne õppeasutuse 
nimekirja kandmise kuupäeva) ja seda saab teha posti teel või 
e-postiga, töötukassa esinduses kohapeal ja loomulikult ka e-
töötukassas, mis on kõige kiirem ja mugavam viis oma avalduse 
esitamiseks. Küsimuste korral helista töötukassa infotelefonile 
15 501.

 Eesti Töötukassa

Sündmusterohke jaaniaeg Räpina vallas

Mälestushetk Räpina ausamba pargis.
Foto: Vaike Tammes

Aapo Ilves kinnitas JutuPeatuse sildi Räpina järveprom-
enaadi piirdele ning viitab üle jõe oma sünnikohale.

Leevi jaanipeol korraldati ohtrasti võistlusmänge lastele.
Fotod: Andrus Karpson

leevaku lipu- perepäev 20. augustil
Tegevused kogu päeval väikestele ja  

suurtele maal ja veel.

Lisainfot jälgi Räpina valla kultuurikalendrist  
www.kultuur.rapina.ee ja Facebook’i lehelt.

RÄPiNa laaT 
05. aUGUSTil ja 19. aUGUSTil   

kEll 9–15 RÄPiNaS  
TUlETÕRJE VÄlJakUl.  

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

Tule kogu perega! 

info telefonil 5805 1915.



Carine Boisen   Kertli Lillemets
Glorya Boisen   Karlis Rohtla

Klassijuhataja: Anne Konsap

Martin Jaagund
Victoria Jürgenson

Klassijuhataja: Anu Vihula

9.a
Karol Andla 
Janne Haavistu
Markus Hints
Märten Kala
Evelin Konsap
Oskar Johannes Laht
Devin Lember
Reimo Mestiljainen
Andry Must
Mikk Mälberg
Sten Nõmm

Reno Palmik
Raian Pung
Irina Solujazikova
Artur Stefanjuk
Kevin Paul Talviste
Mariin Tikka
Tairi Tolmik
Matthias Valtsev
Kert Virro

Klassijuhataja: 
Kätlin Neimann

Naisrahvatantsurühm RaPPiNVöö käis Pihkvas
Juunikuu viimasel päeval käis naisrahvatantsurühm RAPPINVÖÖ esinemas Pihkvas, kus 

toimus rahvasvaheline kontsert Ганзейский велопробег. 2019 aasta suvel toimuvad Pihkvas 
Uue Hansa Liidu päevad. Uue Hansa Liidu päevad on samanimelisse liitu kuuluvate linnade, 
mille hulgas on ka Eesti linnad Pärnu, Viljandi, Tallinn ja Narva, iga-aastane rahvusvaheline 
festival. 30. juunil jõudis hansapäevade tuli Rostockist Pihkvasse ja sel puhul toimus kontsert 
hansapäevade populariseerimiseks. Põlvamaad esindas Pihkvas rahvatantsurühm RAPPINVÖÖ. 
Tantsurühma RAPPINVÖÖ tantsijad ütlevad suure-suure aitäh Räpina Kultuurkapitalile, Räpina 
Paberivabrikule ja bussijuht Endelile.

RAPPINVÖÖ rühmavanem 

Ülle Galka

Mehikoorma Põhikooli lõpetajad: 

Ruusa Põhikooli 2018 aasta 9.klassi lõpetajad:

Ruusa PK lõpetajad koos õpetajatega.                                                                   Foto erakogust

Rane Arumets
Leelo Dello
Kristin Kasuk
Reelika Kärbla
Lemme Liin
Rainer Luht
Robin-Sulev Mahlakas
Kerli Metsoja

Viluste Põhikooli lõpetajad 2018:

Robin Paas
Ahto Palmi
Raul Petersell
Johanna Siilsalu
Uku Sõrmus
Andreas Tigasing
Martin Vasar

Esimene õpetaja Heili Ahelik.
Klassijuhatajad Kersti Juurma ja Riina Villak.

Foto erakogust

Foto: Inga Rõzova

Räpina Ühisgümnaasiumi lõpetajad:

9.b
Guayre Afanasjev
Alar Avarmaa
Raiko Belausev
Steven Beljaev
Ivar Ivask 
Eric Justin Jõks
Ardi Karpson
Reno Kokmann
Daili Kruusamägi
Agnes Leek
Mirko Maasing
Rasmus Mirma

Stefan Parimski
Glenn Rahasepp
Carmen Raudla
Triinuliis Sillakivi
Reijo Sõukand
Kärt Talumees
Taimar Treier
Kaspar Vasli
Lisette Višnakov
Kevin Zirna

Klassijuhataja: 
Marika Ääremaa

12. klass
1. Egert Aia
2. Victoria Boisen
3. Pilleriin Jäämets 
4. Tõnis Kase 
5. Mart-Markus Kraak 
6. Inessa Kämbre 
7. Henri Kübe 

8. Kristel Liblik 
9. Märten Liiske
10. Oksana Lõssenko 
11. Triin Nelk 
12. Piirika Parmson 
13. Edda Johanna Punnisk 
14. Egert Punnisk 
15. Maria Razik 
16. Kristjan Rohtmets 

17. Renet Rämman 
18. Kaspar Salve 
19. Tambet Toim 
20. Brittany Tuul 
21. Mari-Liis Vosmi

Klassijuhataja: Karin Tuul
Fotod Aivo Parmson 

Rahvatantsurühm Rappinvöö Pihkvas.                                                            Foto: Jana Freirich
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23.juunil toimus Pääsna külapäev, mis oli pühendatud küla 
esmamainimise 460. aastapäevale. Kingitusena külale ja Eesti 
Vabariigile istutasid kõik talud oma kinnistule puu. Lõõtsamehed 
Toomas Ojasaar ja Raul Petersell esitasid taludes 3-4 lõõtsalugu 
ning mängisid taluhoovid muusikast helisema. Tore on siinkohal 
veel see, et Raulil oli see esimene suurem esinemine oma isa 
poolt valmistatud lõõtspillil. Ühised fotod puu juures jäävad mee-
nutama taluga seotud inimesi, kes sel päeval seal olid.

Ühiselt saadi esmalt kokku endiste metsavendade Ilmar ja 
Ilse Kivisilla mälestuspingi juures. Pingi idee ja valmistamise oli 
südameasjaks võtnud nende pojapoeg Rait Kivisild koos isaga. 
Ülo Kivisild meenutas vanemate läbielamisi sel okupatsiooniajal 
läbi kümne mures ja metsas oldud aasta… Kahjuks ei saanud 
osaleda sel päeval muusik Kait Tamra oma sündamlike lauludega. 
Ühise laulu võttis eest vedada Urmas Kalla ning muusikalised 
vahepalad	esitasid	Raul	Petersell	 lõõtsal	 ning	Vladimir	Volžin	
akordionil. Südantliigutavaks kujunes hetk, kus Ilmari kauaaeg-
ne sõber Vladimir teatas, et see mängitud lugu „Mets mühiseb“ 
sellel pillil jääb temale viimaseks ning kinkis pilli Kivisilla noorele 
musikaalsele taluperenaisele Maris Irbole, et pill heliseks tema 
poolt mängituna selles talus veel kaua-kaua… Mälestuspingi 
juures kohtume taaskord 19. augusti, mil Eesti Endiste Metsa-
vendade Liit avab seal ka mälestusplaadi Ilmar Kivisillale ning 
selleks kuupäevaks on oma esinemise kinnitanud ka armastatud 
Võrumaa muusik Kait Tamra. 

Mälestuskivi koos tahvlitega PÄÄSNA 1558 ja EESTI VABA-
RIIK 100 avasime endises tallihoovis. Oli ju see koht varasemalt 
paigaks, kus külarahvas kauplusauto juures käis ning suur osa 
postkastidestki olid seal. Sealsamas on ka Eesti esimese liiklus-
inspektori Jaan Ivandi sünnikodu. Suur tänu vallavanem Enel 
Liinile tervituse ja heade soovide eest mälestuskivi avamisel 
ning külaelu väärtustamisele ning edendamisele kaasa aitamast! 

Ühise puu, pihlaka, istutasid Pääsnal sündinud ja kasvanud 
Tõnis Trumsi ning praegused pääsnalased Merlin, Maarja-Lill 

ning Robin-Sulev Mahlakas kivi lähedusse. Loodame, et selle 
puu vägi kaitseb ja hoiab meie küla ning puu istutajad aitavad 
puul suureks kasvada ning külaelul edeneda. Inge ja Teet Par-
ringi eestvõtmisel valmis kaart, millel kirjas praegused talud ning 
aastakümnetetagused nurmed-niidud toonaste nimedega. See 
kaart sai paigaldatud teadetetahvlile, mille restaureerimisele aitas 
suuresti kaasa Raivo Hammer, tahvlit paigaldamas olid küll vist 
kõik küla mehed kohal. 

Suure töö tegi ära Rebasereinu talu noorperemees Rein 
Terepson, kes otsis taludest vanu fotosid ning suurendatud foto-
koopiatest sai tema küüni seinale vahva näitus, mis paljudele tõi 
äratundmisrõõmu ning naeratuse näole. Jaanilõkke viimistluse 
võttis Margus Trumsi enda peale, lõkke koostamisele andis oma 
panuse Eesti Kaitsevägi, kes vabariigi juubeli puhul aitas lõk-
kematerjali toomisega särama 100 lõket üle Eestimaa. Pääsna 
küla jaanilõke oli üks nendest. Lõkke süütas hingelt ja juurtelt 
Pääsna küla noor peremees Rait Kivisild ning peale seda said 
kõik soovijad maitsta tema valmistatud jaaniõlut. 

Pisut peamurdmist pakkusid naaberkülast Ülle Herr ja Tiit 
Purika, kes koostasid küsimused ja viisid läbi mälumängu. Võitjad 
olid kõik osalenud kolm võistkonda ning ka mitteosalejad, sest 
kui vastused ette loeti, olid kõik 15 fakti osas targemad. Toredat 
äratundmisrõõmu oma lauludega lisasid õhtusse Sirje ja Rein 
Kurg ning ristikheinasel Maarjalille talu hoovil oli jaaniöös hulgali-
selt tantsupaare. Tore oli vaadata küla noori, kes õhtuhämaruses 
lõkke juures istusid ning maailmaasju arutasid.

See päev pakkus kõigile palju toredaid kohtumisi ning mee-
nutusi möödunust. Suur tänu kõigile osalejatele ja toetajatele, 
loodame üheskoos jälle midagi toredat ette võtta. 

Ilusad on Eestimaa külad, armsad igaühele oma kodukülad. 
Häidsku küläelo kogo Eestimaal!

Marge Trumsi

Pääsna küla 460

Pääsna külarahvas kogunes küla aastapäeva puhul.                                                                                   Fotod: Aivo Parmson

Pered istutasid tähtsa päeva puhul mälestuspuu. Mälestuskivi avati endises tallihoovis.    Foto: Marge Trumsi

Veel ei saa Räpina Muusikakooli õpetajaskond rihma lõd-
vaks lasta, sest kohe on ukse eest lõpuaktus, siis uute õpilaste 
vastuvõtt ning tihedat tegemist jätkub paari nädala jagu veel 
kindlasti. Kuid mis hetkel peaasi – festival ja Räpina Valla Noor-
te Puhkpilliorkestri juubel on väärikalt tähistatud! Täname kõiki 
orkestreid ning dirigente:  Eesti Noorte Puhkpilliorkester (dirigent 
Sirly Illak-Oluvere), Puhkpilliorkester „Kungla” (dirigent Väino 
Repp), Liivimaa Noorteorkester (dirigendid Anton Kogan ja Jose 
Antonio Page Ramirez), Põlva Linna Puhkpilliorkester (dirigent 
Peeter Änilane), Pihkva Lastekodu Orkester „Helikon“ (dirigent 
Aleksandr Roor) ning Gulbene Kultuurikeskuse Puhkpilliorkester 
(dirigent	Jolands	Andževs)	ning	loomulikult	juubilar	Räpina	Valla	
Noorte Puhkpilliorkester (dirigent Elli Käbin).

Meie sügav tänu kuulub lahketele toetajatele ja koostöö-
partneritele: Räpina Vallavalitsus, Räpina Valla Kultuurikeskus, 
Põlvamaa Omavalitsuste Liit, AS Avraal, Põlva Koit OÜ, Eesti 
Kultuurkapitali Põlvamaa ekspertgrupp, SA Räpina Kultuurkapital, 
Räpina Aianduskool, AS Värska Vesi, Värska Mineraalvee OÜ, AS 
Värska Sanatoorium, Varola OÜ, Astel OÜ, AS Lõuna Pagarid, 
Põlva Tarbijate Ühistu, Coop Põlva ja AS Räpina Paberivabrik!

Sügav	 kummardus	Riivo	 Jõgile,	 kes	arranžeeris	 puhkpilli-
orkestrile Aapo Ilvese loodud „Räpina laulu“ ja mis tuli Räpina 

Koduväravast minnakse välja,  
koduväravast tullakse sisse,                                                                                         
koduvärav lahkujat saadab,                                                                                                                 
koduvärav saabujat ootab...

Traditsiooniliselt on endises Meeksi vallas tähistatud iga 
viie aasta järel Meeksi valla kodukandipäevi. Esimesed kodu-
kandipäevad toimusid 1993. aastal. Pärast ühinemist Räpina 
vallaga otsustasime traditsiooni jätkata aga seda juba Meeksi 
kodukandipäeva nime all.

Seekordne kodukandipäeva avamine toimus 7. juulil Me-
hikoorma kiriku pargis, kus avajumalateenistuse pidas õpetaja 
Urmas Nagel.

Meie kandi rahvast tuli tervitama Räpina vallavanem Enel Liin 
ja abivallavanem Aleksandr Suvorov. Tagasivaate kaugemasse 
minevikku tegi oma sõnavõtuga Urmas Kalla.

Traditsiooniks on saanud ka külalistele paadiga lõbusõidu 
tegemine Lämmijärvel. Huvilisi jätkus ning siinjuures suured tänud 
OÜ Latikale, kes seda võimaldas.

Edasi jätkus pidu järve ääres, nn majaka platsil. Tegevust 
jagus nii väikestele kui suurtele. Lastega lustisid toredad tüdru-
kud OÜ-st  Mäng ja rõõm.  Toimus kontsert, kus silmarõõmu ja 
lõbusat kuulamist pakkusid tantsustuudio Tokra poisid-tüdrukud 
ning Karisilla naljanaised.

Õhtut aitas juhtida Jaak Madismäe ja rahvast tantsutas an-
sambel Puhvet. Tänud ka neile!

Tagasiside nende kohta oli igati positiivne. Õhtujuhi kaasabil 
sai meelde tuletatud ja tantsitud vanu tantse, mis hakkavad juba 
unustusse jääma. 

Suure ja võimsa elamuse pakkusid tuletantsijad ja ilutulestik, 
mille korraldas Tulekild Pürotehnika OÜ.

Kogu päeva jooksul tegutsesid Mehikoorma alevikus kodu-
kohvikud. Väga armas, et on ettevõtlikke inimesi, kes võtavad 
peo ajal endale lisakohustusi ja tulevad sellega väga hästi toime.

Lisamata ei saa jätta ka seda, et kogu ürituse õnnestumisele 
aitas kaasa ilm, mis meid väga soosis.

Kiitusega ei tasu kunagi kitsi olla, seega suured tänud toetu-
se ja abi eest Räpina Vallavalitsusele, Kultuurkapitali Põlvamaa 
ekspertgrupile, OÜ-le Latikas, Mehikoorma piirivalvekordonile, 
Helimix Grupp OÜ-le, toitlustajale Taevaskoja Paradiis, kõikidele 
külalistele ja korraldajatele.

Kodukandipäeva raames toimus ka Mehikoorma kooli vilist-
laste kokkutulek.

Tea Tenson
Aravu rahvamaja juhataja

Mehikoormas peetakse iga viie 
aasta tagant kodukandipäevi

Meeksi kodukandipäevad avati kiriku pargis.

Tegevusi jätkus kodukandipäeval nii suurtele kui väikestele.
Fotod erakogust

Festival lõppenud, ees ootavad uued väljakutsed!
orkestrantide poolt esmakordselt esitamisele. Seda kelmikat laulu 
esitati koos Räpina Kammerkooriga (dirigent Tiina Kadarpik). 
„Räpina laulu“ orkestriseade said kõik külaliskollektiivid endale 
koju kingituseks kaasa, et järgmisel kokkusaamisel oleks jälle 
üks ühine pala omast käest võtta. Kiidusõnad kuuluvad lisaks 
eelpooltoodutele veel helitehnik Mati Lukule, kunstnik Marika 
Lukule, kirikuõpetaja Urmas Nagelile, lahketele toitlustajatele, 
kes valmistasid pidulistele maitsvad road (aianduskooli söökla 
Molineero OÜ ja Puuriida Pubi OÜ Teilmaa).

Kiidame muusikakooli vilistlasi, muusikakooli õpilastest 
orkestrante, orkestri vanemat Aimer Zirki ja kroonikakirjutajat 
Urmas Naglandit, lahkeid külalisi, kes tulid lillede, orkestrinootide 
ja heade soovidega sünnipäevalast tervitama. Kindlasti jäi keegi 
nimetamata, mistõttu vabandan juba ette.

Ootame nüüd juulikuud, mil selgub, kas meie ühisprojekti Esto- 
Rus (Räpina ja Pihkva 1. muusikakoolide vahel) rahastatakse või 
mitte. Positiivse vastuse korral ootab meie kooli taas pingelisem, 
kuid kahtlemata ka vaheldusrikkam 2-aastane periood.

Marika Klimberg-Hyötyläinen,
festivali vedaja ja muusikakooli direktorDirigendid tammepärgadega Puhkpilliorkestrite festivalil.

Foto: Andrus Karpson
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Pika ajalooga, juba 30. korda Võrus peetud Teppo lõõtsa 
võistumängimise ässade klassi võitjaks kuulutati Kuusalu kandi 
noor lõõtsamängija Kert Krüsban.

Noormees	tõsteti	žürii	otsusega	otse	noorte	seast	võistlema	
ässade klassi, kuhu tavaliselt kuuluvad varasemate võistluste 
täiskasvanute klassi parimad. „Ka varem on otse noorte seast 
ässade klassi tõstetud selliseid mängijaid nagu hilisemad lõõtsa-
kuningad Juhan Uppin, Toomas Ojasaar ja Richard Ott Leitham,“ 
meenutas	žürii	liige	Tarmo	Noormaa.

Tänavusest võistlusest võttis osa 19 eri vanuses mängijat. 
Traditsiooniliselt jaguneti algajate, noorte, täiskasvanute ja ässa-
de klassi. Ässade klassis võistlevad need lõõtsamehed ja -naised, 
kes on olnud eelmistel aastatel täiskasvanute parimate seas.

Et tegu pole ainult lõõtsameeste pärusmaaga, näitasid ässade 
klassis kolmanda koha saanud Sirli Aia ning täiskasvanute seas 
teise koha võitnud Merili Murde. Täiskasvanute klassis võitis 
lõõtsamängijate jõukatsumise Tõnis Tartes ning noortest Ras-
mus Kadaja, kes sai ühtlasi publikuhääletuse lemmikuks. Ühe 
eripreemiatest julge ja kindla mängu eest sai vaid 12-aastane 
Kertu Hordo.

Žüriis	olid	seekord	kogenud	lõõtsamängijad	Tarmo	Noormaa,	
Harri Lindmets ja Toomas Ojasaar ning Võru valla esindajana 
Siiri Konksi.

Lõõtsamängu võistlustel on Võrus juba aastakümnete pikkune 
traditsioon, mida üha uued mängijate ja kuulajate põlvkonnad 
uhkusega edasi kannavad. Võistumängimise omapära on, et 
mängitakse Eesti ühe kuulsama lõõtsameistri, Võru lähistelt pärit 
August Teppo tehtud või tema tehtu eeskujul valminud Teppo tüüpi 
lõõtsadel, mis on hinnatud simmani- ja kontserdipill.

Võistluse järel mindi traditsiooniliselt edasi lõõtsalugusid 
mängima August Teppo kodutallu Loosule, kus on avatud ka 
lõõtsamuuseum. Lõõtsa võistumängimise võistluse toetajaks oli 
traditsiooniliselt Võru vald.

August Teppo lõõtsavõistlus on üks traditsiooniline oluline osa 
XXIV rahvusvahelise Võru Pärimustantsu Festivali programmist, 
mis sel nädalavahetusel pakub Võrus laia valikut erinevatest 
üritustest, kus Eesti esinejate kõrval osalevad seekord rahvatant-
surühmad Hiinast Yunnani provintsist, Austriast, Usbekistanist, 
korea traditsioonilise maskitantsu esitajad Lõuna-Koreast ja ka 
Toronto eestlaste regilauluansambel Jaaniku. Lõõtsavõistluste 
juubeliaasta puhul peeti reedel Võrus lõõtsakonverents, kus otsiti 
asjatundjatega koos vastust, mis on Teppo tüüpi lõõtspillis nii 
erilist, et ta pole aegade hämarusse vajunud. Võru linnagaleriis 
on lisaks avatud lõõtsa võistumängimise ajaloo näitus.

Neli päeva kestev rahvusvaheline pärimustantsufestival 
jätkub täna muuhulgas Kreutzwaldi muuseumis Hiina esinejate 
korraldatava pärimuslõuna ja õhtul festivali suure lõpukontserdi-
ga ning lõpeb Võru kesklinnas pargis ühise kõigile avatud pika 
laua peoga.

Priidu Teppo, 
peakorraldaja

Tänavuse august Teppo 
lõõtsavõistluse uueks 

lõõtsamängu täheks tõusis  
kert krüsban,  

ants Järv teisel kohal

Kandle aias 7. juulil toimunud 30. August Teppo lõõtsa-
võistluse ja autasutamise järel Ants Järv, ässade 2. koht, 
lõõtsalugusid mängimas August Teppo kodutalus Loosul. 

Foto: Kauno Kõima

Ässad
I              Kert Krüsban
II             Ants Järv
III            Sirli Aia

Täiskasvanud
I              Tõnis Tartes
II             Merili Murde
III            Ants Karu

Noored
I              Rasmus Kadaja
II             Mart Kirotar
III            Herbert Konnula

Algajad
I              Martin Otsing
 

Publiku lemmik – Rasmus Kadaja

Eripreemiad
Joel Mürk – Võru valla tunnustus kindlameelsuse eest
Kertu Hordo (12-aastane) – julge ja kindla mängu eest 

30. august Teppo lõõtsavõistluse tulemused:

31. aastaring on Räpina Muusikakoolis täis saanud. Oli aasta, 
mis oli otsast otsani siginat-saginat täis. Eks esimesele poolaasta-
le pani oma pitseri kooli 30. sünnipäeva korraldamine ja vilistlaste  
kokkutulek. Kevadisele, tavapäraselt kiirele eksamite ja arvestuste 
perioodile „sõitis sisse“ Räpina puhkpilliorkestri 150. sünnipäev. 
Kuna selleks puhuks oli külla kutsutud koguni kuus sõprusorkestrit 
nii siit- kui sealtpoolt piiri, siis ettevalmistustöid jätkus aastajagu 
ning pinge tipnes juba niigi kiire maikuu lõpupäevadel. 

Nagu tavapäraselt, nii ka selle aasta maikuus esinesime inst-
rumente tutvustava kontserdiga Räpina Ühisgümnaasiumis, päev 
hiljem tutvustasime muusikakooli lasteaed Vikerkaare mudilaste-
le. Samuti maikuus esines peamiselt meie muusikakooli õpilastele 
Nõmme Muusikakooli Sümfooniaorkester Riivo Jõgi juhatusel. 
Tunneme heameelt selle üle, et ka Põlva ja Värska muusika-
koolide delegatsioonid ning Räpina ÜG noored muusikahuvilised 
eesotsas muusikakooli vilistlase ja ÜG muusikaõpetaja Riina 
Tammega tulid sellele põnevale, samas väga harivale muusi-
kasündmusele. Arvan, et järgmist sümfooniaorkestri külaskäiku 
peame taas oma paarkümmend aastat ootama, sest olles Räpinas 
aastast 1982 ei meenu mulle ühegi sümfooniaorkestri külaskäik 
meie maile. Tõsi, mitmed aastad tagasi külastas muusikalise 
külakostiga meid Tartu 1. Muusikakooli sümfoniettorkester, mis 
on oma koosseisult sümfooniaorkestrist pisem.

Maikuusse jäi meie õpilaste konkureerimine „Laulukarusselli“ 
voorudesse ning õpetaja Margot Suure tööd kroonis taas edu: Ar-
hanna Sandra Arbma ja Minna Emilia Vürst pääsesid esinema 
konkursi televooru! Maikuusse mahtus veel ka „Õhtu lauludega“, 
traditsiooniline laulueriala õpilaste kontsert. Lauljate juhendajaks 
taas Margot Suur, kontserdi läbiviijaks oli meie vilistlane, praegu 
G. Otsa nim Tallinna Muusikakooli ja Eesti Muusika- ja Teatriaka-
deemia tudeng Kadi Kaldmäe, lauljaid saatis professionaalselt 
instrumentaalkoosseis Riivo Jõgi juhtimisel. Sellele toredale 
muusikasündmuse esinejatele ja ettevalmistajatele jätkub öelda 
vaid tänusõnu, kõik esinesid kõrgel tasemel! Ning neid maikuu 
sündmusi oli veel ja veel, mida ei hakka üles lugema.

Mina sain direktori ja muusikuna rõõmu tunda eksamitel ning 
arvestustel, kui esinemised sujusid hästi, mängus oli ilmekust ja 
hinge, millele lisandus heal tasemel mängutehnika. Tooksin pal-
judest tublidest etteastetest esile kolm õpilast: Georg Neimann 
(õp Ave Astel), Helerin Salve (õp Erene Petrova) ja Reno 
Kokmann (Küllike Männik). Nende õpilaste esinemine pakkus 
lausa naudingut. Kuid väga tublisid esinemisi oli paljusid teisigi, 
mida oli tore kuulata ning mis kajastus ka hinnetes. Kahjuks oli 
ka selliseid esitusi, kus kõla polnud paigas ning jätkus arenemis-
ruumi, kuid see on hõlpsasti parandatav, sest heaks abimeheks 
on harjutusoskus ja süstemaatilisus. Kui nooremas astmes igal 
päeval vähemalt 15 minutit päevas mõttega harjutada, siis saab 
jagu kõigist paladest ning vigu ei tekigi. Vanemas astmes võtab 
harjutamine ikka rohkem aega. Kui palad on aga selged, siis saab 
kätte selle mõnusalt uhke tunde - nagu alpinistidel, kes järjekordse 
mäetipu on vallutanud! 

Kõige tublimad pälvisid aga kiituskirja väga hea õppeedu-
kuse eest: 

Jaana-Mari Kala, Reno Lahtvee, Heleriin Liiske, Raido 
Lillemäe, Birgit Pihlap, Stiina Pihlap, Marleen Punnisk, 
Arabella Vahtramäe, Laura Heering, Julianna Kuusmaa, 
Miriam Metsanurm, Marleen Möller, Priit Teplenkov, Adeele 
Truija, Georg Neimann, Kristjan Tagel, Mats Truija, Minna 
Emilia Vürst (flöödi ja viiuli erialadel), Marili Piirisild, Helerin 
Salve, Katariina Nagel, Erle-Mai Pabusk, Reno Kokmann ja 
Tairi Tolmik. 

Saab vaid väga rahul olla õpilastega, kes sel aastal väga 
erinevatel konkurssidel osalesid. Ja need tublid lapsed olid: Aksel 
Vürst, Jakob Täht, Minna Emilia Vürst, Miriam Metsanurm, 
Georg Neimann, Matfei Razik, Reno Kokmann, Birgit Pihlap, 
Marili Piirisild, Daan Zekker, Kristjan Rannaste, Arhanna 
Sandra Arbma ja Tairi Tolmik. Palju tänu teile kõigile! Tõite koju 
mitmeid auhinnalisi kohti, esindasite piirkondlikel ja vabariiklikel 
konkurssidel meie muusikakooli, Räpina valda ning ühtlasi Põlva 
maakonda. Hästi tehtud! Tõsi on aga ka see, iga kord polegi 
tähtis auhinnakoha saavutamine. Tähtis on ka eneseületus, oma 
võimete proovilepanek, karastatus pingesituatsioonideks, sest 
seda läheb ikka elus vaja. Meie muusikakooli visad ning töökad 
õpetajad viisid tihtipeale läbi lisatunde, et õpilaste esinemine õi-
geks hetkeks ajastada ning hästi esineda. Kõik õpetajad ja kooli 

kevad Räpina muusikakoolis

töötajad olid konkursside, puhkpillifestivali, mitmete esinemiste, 
kontsertidega ja kooli juubeli ettevalmistustega mitmeti seotud. 
Aitäh teile!

Viis kena noort inimest võivad aga end uhkelt Räpina Muusi-
kakooli vilistlasteks ning 31. lennu lõpetajateks pidada. Ja need 
on: Angelika Apuhtin (klaver, õpetaja Erene Petrova), Angelo 
Raoul Lombardo (trompet, õpetaja Elli Käbin), Reno Palmik 
(akordion, õpetaja Ave Astel), Kristin - Johanna Silla (klaver, 
õpetaja Margit Kokmann) ja Daan Zekker (klassikaline kitarr, 
õpetaja Meelis Hainsoo). Palju õnne! Loodetavasti te jätkate meie 
muusikakoolis ühel või teisel moel muusikaga tegelemist, sest 
nii toredal oskusel ei tohi lasta rooste minna. Noorema astme 
lõpetajatel seisab ees vähemalt kolm aastat, mil harjutada inst-
rumenti ning muusika toel muusikataevasse lendu tõusta. Seda 
teeb sügisest kindlasti meie vilistlane Reno Kokmann, kes jätkab 
oma muusikaõpinguid H.Elleri nim Tartu Muusikakoolis Heigo 
Rosina löökpilliklassis.

Kui selle kirjatüki lugejatele tuleb meelde, et uute õpilaste 
vastuvõtt oli juunikuus, siis ärge heitke meelt, sest 27. ja 28. 
augustil kell 16 – 18 toimub meie õpilaste täiendav vastuvõtt. 
Ning pole vahet, kas õpilane on 6- või 60-aastane. Muusikaga 
on igas vanuses tore tegelda! Väike vahe on vaid selles, et täis-
kasvanud õpilased alustavad tunde alles oktoobrikuus, mil laste 
tunnid on paika pandud.

Tahan siinjuures tänada lapsevanemaid, kes tõeliselt tunne-
vad huvi oma laste käekäigu vastu muusikakoolis! Kui elus on 
nii palju muresid, probleeme, olmemüra, kiirustamist, siis seda 
väärtuslikum on lapsevanema järjekindel tegutsemine - kuulata 
koos lapsega kontserte, arutleda kontserdijärgselt kuulatu üle, 
suunata laps harjutamisele, et lapsel tekiks selles osas rutiin, 
kuulata lapse esinemisi kontsertidel, küsida õhtuks juba väsinud 
tütrelt-pojalt tema murede ja rõõmude kohta, mis päeva jooksul 
toimus, vajadusel tulla tunde kuulama jne jne. Te olete sügavat 
austust väärt, lugupeetud lapsevanemad!

Olge terved! Teile kõigile ilusat suvepuhkust soovides!
Ave Astel, Meelis Hainsoo, Oksana Iljašenko, Alaksandra 

Jumaševa, Alari Kalvik, Margit Kokmann, Jekaterina Kolosova, 
Elli Käbin, Martina Liiver, Evar Paltsepp, Erene Petrova, Ilmars 
Priede, Elisabeth Rudanovski, Juta Püvi, Margot Suur ning kol-
lektiivi nimel Marika Klimberg-Hyötyläinen, käesoleva kirjatüki 
autor ning kooli direktor

Muusikakooli lõpetajad.                                       Foto erakogust

Küla aktiivsus on oluline märksõna. Põlvamaal on suur hulk 
väga erineva aktiivsusega külasid. On neid, kes korraldavad 
igakuiselt kokkusaamisi, teatriõhtuid, koori- ja lauluõhtuid kui ka 
tantsuõhtuid. 

Linte külaelu aktiviseerimisega oleme algust teinud. Juba teist 
aastat järjest on Linte küla korraldamas külapäeva. 

Esimene külapäev Lintes toimus 19. augustil 2006. Külapäeva 
külastas kokku 326 inimest (andmed on võetud külapäeva regist-
reerimisraamatust).

Järjekorras teine Lintes toimunud külapäev leidis aset eel-
misel aastal, 16. septembril 2017. Külapäeva külastas kokku 
ligikaudu 300 inimest. See näitab seda, et antud sündmus on 
meie külas vajalik ning külarahvast kokku toov. Seepärast soo-
vime ka sel aastal tradistsiooni jätkata ja külarahvale toreda ning 
meeleoluka külapäeva korraldada, millega ühtlasi tähistame ka 
Eesti Vabariigi 100. aastapäeva. 

Külapäev aitab liita kogukonda, luua uusi kontakte ja üles 
soojendada vanu suhteid. Külapäeva korraldamine on vajalik kul-

linte külapäev „kõik koos, pidu hoos“  
linte kaupluse õuealal toimub 18. augustil

tuuri ja traditsioonide edasikandmiseks ning arendamiseks. Selle 
külapäevaga tahan muuta meie küla kokkusaamise traditsiooniks. 
Uued elanikud sageli ei tea endistest elanikest midagi. Sellel 
külapäeval on võimalik “Linte küla minevik ja olevik” kogumikku 
lugedes ja pilte vaadates nooremal põlvkonnal teada saada, kes 
elas nende praeguses kodus enne ning vanem põlvkond saab 
noorusaegu meenutada. Mälestused on kallid. Neid tuleb hoida 
ja edasi anda. 

Eelmisel aastal külapäeva korraldamine andis korraldus-
meeskonnale väga toreda ja hea kogemuse. Sel korral alustame 
noortele mõeldud tegevustega varem ning pühendame neile 
rohkem aega. Päeva teises osas on tegevused mõeldud kogu 
külarahvale, kus esinevad erinevad näitetrupid, isetegevuslased 
kui ka õhtu täht-ansambel. 

Linte külapäeva korraldusmeeskond: Andri Võsokovski, Mai-
ret Parmason, Inge Geherman ja Carolina Loog.

Andri Võsokovski
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Minu võrratu 90. juubelipidu 
Sillapää lossis

Minu 90. sünnipäevaks avati Räpina aiandus- ja koduloo-
muuseumis minu isikunäitus. 

See suurejooneline üritus sai teoks tänu meie muuseumi-
töötajate põhjaliku ja ennastsalgava pühendumise ja armastuse 
tulemusena, et fotodest panna kokku terve minu elulugu! Olin 
neid sinna alates 2002. a ikka aeg-ajalt viinud. 

Esinesin juubeliüritusel lühikese kontserdiga enne peolauda 
istumist muusikakooli kammersaalis. Suur-suur tänu ka muusi-
kakooli õpetajale Martina Võrgule, kes oli rõõmuga valmis mu 
laule saatma. Noodid sain alles paar päeva enne juubelit.  Oli 
suur au võrratu pianisti saatel laulda. Peokülalistelt tunnustus – 
ma polevat enne kunagi nii kaunilt laulnud! Tänu Jumalale mu 
hääle kvaliteedi eest, et võin veel 90-aastaselt talle kiitust tuua 
ja inimesi rõõmustada.

Aino Udso-Laan Lauk

Juubilar Aino kabrioleti roolis.                        Foto erakogust

Ühel juunihommikul sõitis bussitäis huvilisi Tallinnasse. Pea-
linnas saime tunda, mis tähendab liiklusummik, kui buss sai vaid 
paari meetri kaupa edasi liikuda. Silmad pärani, uudistasime pal-
jusid uusi erilise arhitektuuriga maju. Enamus meie seltskonnast 
polnud üldse Rock al Mare vabaõhumuuseumis käinud, ja teine 
osa oli seal käinud 40–50 aastat tagasi.

Seltskond jagunes sõprus- ja tutvuskondade kaupa ning 
asus igaüks oma rada pidi ringe tegema. Kõigepealt uudistasime 
sissekäigu juures asuvat suurt muuseumi kaarti. Kahjuks polnud 
sellist  müügil, hiljem oleks kaart hädasti ära kulunud, kuigi viitasid 
ristteedel leidus. 

Muuseum asutati endise Rock al Mare suvemõisa alale 1957. 
a. kevadel ja koosneb Eesti külaarhitektuuri kollektsioonist, mis 
pärineb viimasest kahesajast-kolmesajast  aastast. Üle kümne 
erineva taluõue hooned on kõik kunagi olnud maainimeste 
kodud, üle Eesti kokku toodud, kohapeal n-ö „pulkadeks“ lahti 
võetud ja siin uuesti kokku pandud. Nagu päris Eestiski, asuvad 
siinsed talud vastavalt endisaegsetele külatüüpidele: Lääne- ja 
Põhja-Eesti talud on ahelküla-laadses reas, saarte talud ümber 
külaväljaku sumbkülas, meile hästi tuttavad Lõuna-Eesti talud 
hajali mööda maastikku laiali. 

Peipsiääre vene talud ja setu talud on kõrvuti nagu ikka tä-
navkülades. Kõigepealt jäid meie tee äärde madalad saunikute 
ja vaesemate inimeste tarekesed üliväikeste ja madalate ustega. 
Üks väärarvamus selle kohta on, et küllap siis olid inimesed tol 
ajal pisikesed. Hee, ega olnud küll! Asi on hoopis sooja hoidmi-
ses! See vähenegi soe, mis õnnestus talvel tuppa saada, liikus 
ülespoole ja inimesele jäi seda napilt. Nii tuligi kuskilt kokku hoida. 
Ja uskumatu, kui väheste asjadega tuldi tol ajal toime! 

Paekivi Põhja-Eesti taludes
Põhja-Eesti talude juures torkas silma paekivi tarvitamine, 

küll hoonete, küll kiviaedade rajamisel. Suuremate külastatud 
talude juures olid ajastutruudes rõivastes perenaised, kes tegid 
vastavat käsitööd  ja lahkesti seletusi jagasid. 

Väga põhjaliku ülevaate andis Põhja-Eesti Pulga renditalu 
(pärit 19. saj. keskpaigast) perenaine. Selles talus toimetab keva- 
dest sügiseni ka talupere: rajatud on peenramaa ja põllulapp, 
tehakse süüa, pestakse pesu jne. Perenaine kummutas ka müüdi, 
miks vanasti voodid nii väikesed olid. Arvasime ju, et jälle väikes-
te inimeste pärast, aga ei! Ikka sooja pärast, sellistes voodites 
magati istudes, kägarasse tõmbunult. Selles talus oli tittede jaoks 
nn vibuhäll ema voodi kõrval ja tänapäeva titehoiu eelkäija: auk 

Räpina Pensionäride Selts käis  
Eesti Vabaõhumuuseumis

madala pingi sees, kuhu rüblik sisse pandi.
Veel oli selles talus midagi eripärast: kahekordne ait, mis ole-

vat ehitatud Soome eeskujude järgi. Pilku püüdis ka üleni paekivist 
laotud sepikoda väga omapärase korstnaga, sees kuuma ääsi 
ääres päris sepp askeldamas. 

Läheduses oli Põhja-Eesti Härjapea talu, hoopis teistsugune 
ja teisest ajastust: eelmise sajandi 20.–30. aastatest. Tänapäeval-
gi tihti kohatav kena kollase laudisega maja, rikaste omanike talu. 
Nende rikkus olevat pärinenud Peterburisse müügile viidud taluk-
raamist. Sees rikkalikult sisustatud toad, isegi tiibklaver olemas.

Vaatasime kena Kahala vesiveskit, samuti Põhja -Eestist, 
siis tulid juba saartelt pärit ehitised: võrgukuurid, paadimajad, 
Vennastekoguduse palvemaja (lindilt tulid tolleaegsed palve-
laulud). Siin-seal olid laiali erinevad tuulikud, ühe-, kahe- ja ka 
kolmekaupa, viimased kolme tuuliku mäel.

Omapärane saarte talukultuur
Saartelt on pärit ka Jüri-Jaagu talu, ilmselgelt jõukas olnud. 

Talul on eripärased mustriliseks värvitud aidauksed ja ilusad 
värvilised kividest ait ja kelder. Ühes aidas sai vaadata lavasta-
tud humoorikat videot tolleaegsetest pulmakommetest ja pruudi 
tanutamisest.

Vaatasime veel: Orgmetsa pritsikuuri – tuletõrjeriistade kuur 
1928. a. Järva-Madise kihelkonnast, pritsimees sees asjatamas 
(umbes samasugune meil Võõpsus); Kuie koolimaja; Peipsivene 
maja imeliste puitpitsist aknakaunistustega; Setu talu, Noarootsi 
kiriku Sutlepa kabelit Lääne-Eestist – ühtlasi muuseumi vanim 
eksponaat, millel aastaarv 1699. 

Omaette elamus oli Lau külapood Harjumaalt 1938. aastast. 
Ajastutruus riietuses poemamsel kaaluvihtidega kaaluga tolleaeg-
sete retseptide järgi tehtud kommi ja küpsiseid kaalumas-müü-
mas. Ja kõik see tolleaegne kaup! Muide, kompvekid maitsesid 
nostalgiliselt hästi.

Lõpetuseks kogunesime kõik Kolu kõrtsi lõunasöögile, mis 
oli rikkalikult kolmekäiguline. Kõrtsi seintel oli väljapanek oma-
aegsete kihelkondade rahvariideseelikute riidenäidistest. Kõrts 
on ehitatud 1840.  aastatel Harjumaal.

Viimane hüvastijätt  muuseumiga toimus väravamaja kauplu-
ses, kus oli ohtralt meeneid, rahvalikku käsitööd ja toidukraami, 
ühesõnaga igaühele midagi.

Tiina Ilves
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Kahekordne ait Puiga talus. Eriline kahekordne kivi-roigasaed.

Pink-lapsehoidja. Härjapea talu sahver.                                        Fotod:Tiina Ilves

Perioodil 23.07–5.08.2018 on  

Räpina postkontor ajutiselt avatud:

k  9:00–15:00

E,T,N,R,l,P  suletud

Eesti Post on viinud ajutise postkontori sulgemise perioodi 
võimalikult lühikeseks, samas tagatakse postiteenuse kättesaa-
davus klientidele ka postiasutuse ajutise sulgemise ajal. Kliendid 
saavad kasutada kõiki postiteenuseid asenduspostiasutuses või 
tellida kirjakandja koju/tööle. 

Lähim pakiautomaat

Räpina Maxima pakiautomaat
Pargi tänav 1

Lähim postiasutus

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

Teenus kirjakandjaga tööle/koju

Kõikidel ettevõtetel ja inimestel on võimalik tellida teenuse 
osutamiseks kirjakandja tasuta koju või kontorisse.

Kirjakandjat saab tööle/koju tellida Eesti Posti kliendiinfo 
telefonilt 661 6616.

Tellimusi võetakse vastu  
E–R kell 9–20 ja l–P 9–15.

RÄPiNa PoSTkoNToRi TEadE:



Räpina Muusikakool võtab  
lapsepuhkuse ajaks asendajana tööle 

sekretäri-asjaajaja 0,5 ametikohaga 

alates 22.08.2018.a
Kandidaadilt oodatakse erialast ettevalmistust, 
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TOP200 karikavõistlusest eraldi peetava MX Open A klassi 
Eesti	karikavõistluste	avasõidus	tõusis	kvalifikatsioonis	kiireima	
aja sõitnud Tanel Leok (Husqvarna, Sõmerpalu MK) juba sõidu 
alguses liidriks ja võttis lõpuks kindla võidu. 

Parima stardi teinud Jan Jakobson (Kawasaki, Sõmerpalu 
MK) sõitis enam-vähem pool sõitu teisena, kuid siis möödus 
temast kodurajal võistelnud Andero Lusbo (Husqvarna, Kagu 
MK), kes sai kindla teise koha Jakobsoni ees. Sõidu alguses 
ebaõnnestunud ja viimaseks langenud lätlane Matiss Karro 
(Husqvarna), kes on poolest hooajast Leoki ja Jakobsoni klubi-
kaaslane, tõusis lõpuks neljandaks.

Teine sõit oli veidi sündmustevaesem, kuna Leok pääses 
kohe ette ning võttis kindla võidu Karro ees, kes omakorda 
edestas Lusbot.

Kahe sõidu kokkuvõttes võitis Räpina etapi Leok (50 p), 
teine oli Lusbo (22 p) ja kolmas Karro (38 p), kes kogus sama 
arvu punkte teises sõidus neljandaks ja ka kokku samale kohale 
tulnud Jakobsoniga. Viimati mainitu juhib aga MX Open A klassi 
Eesti karikavõistluseid 429 punktiga, teine on Räpina 7. Tanel 
Rauk (Kawasaki, Saku MK, 321 p) ja kolmas Tanel Leok (310 p).

Harrastajate TOP200 karikavõistluse kiireimas MX Open 
B klassis võttis etapivõidu avasõidus teise koha saanud, kuid 
teise võitnud sarja liider Marek Sonn (Husqvarna, Kose AMK), 
kes kogus sama arvu punkte esimese sõidu võitnud, kuid teises 
Sonnile alla jäänud lätlase Karlis Bititisega (Suzuki). Kahe sõidu 
kokkuvõttes oli kolmas sõidud 3. ja 4. kohal lõpetanud venelane 
Kirill Šafro (KTM). TOP200 esikohal on endiselt Sonn (1912 p), 
teine on Räpina 4. Kermo Uue (Yamaha, MK AEX, 1871 p) ja 

kolmas Mikk Erm (Kawasaki, Kagu MK,1806 p), tema sai Rä-
pinas 8. koha.

Kiiruselt järgmises MX Open C klassis võttis esikoha sarnaselt 
eelmisele etapile Aravetel venelane Vasilii Leontyev (Yamaha, 
Narva MK), teine oli seekord Urmo Limm (Kawasaki, Pärnu MC) 
ja kolmas Hardi Prans (KTM, Sõmerpalu MK). D klassis oli aga 
parim Simmo Kikas (KTM, Kagu MK), kellele järgnesid Kevin Mõts 
(Kawasaki, Sõmerpalu MK) ja Sergei Koppel (Yamaha, Lääne 
MK). E arvestuses võitis Birger Taal (Husqvarna, Sõmerpalu MK), 
teise koha sai Fredi Kostikov (KTM, Kohila Motospordi Klubi) ja 
kolmanda Erkko Palu (Yamaha, Kagu MK).

Veteranide karikavõistluste nooremas klassis 40+ võitis Tarmo 
Jaasi-Tamm	(KTM,	MK	K&K)	venelase	Mihkail	Gydkovi	(KTM)	
ja Aivo Rabbi (KTM, Paikuse MK) ees. Eakamate 50+ klassis 
läks aga etapivõit sarnaselt eelmisele etapile Janis Mironovsile 
(Husqvarna) Lätist, kellele järgnesid Jaan Tang (KTM, RedMoto 
Racing) ja Priit Laur (Kawasaki, Linnamäe MK).

Kui eelmistel etappidel ja hooaegadel võistlesid naised koos 
MX Open E klassiga, siis alates Räpina etapist sõidavad kaunima 
soo esindajad tulevikus koos veteranidega. Räpinas oli naiste 
parim taas kindlalt venelanna Lybov Leontyeva (Yamaha, Narva 
MK), talle järgnesid Teele Raja (Honda, HRC Eesti Racing Team) 
ja Loree Roots (Honda, Pärnu MC).

Kohalikele karikatele võistelnud 85cc esikolmik oli tänavu 
Kennert Nurja (AYR Racing Team), Sebastian Leok (Sõmerpalu 
MK) ja Jesper Dubolazov (Tartu Motokrossiklubi), kel kõigil 
istumise all Husqvarnad. 85stega koos rajal olnud 65cc parim 
oli Gregor Kuusk (Husqvarna, RedMoto Racing), kes edestas 

Kevin Nõgesmaad (KTM, Viljandi VMK) ja Enriko Peilmani (KTM, 
RedMoto Racing).

Kõige väiksemas klassis 50cc võidutses Räpinas mõlemas 
sõidus Aigar Leoki poeg Lucas (Husqvarna, Sõmerpalu MK) Romy 
Järvelahe (KTM, RedMoto Racing) ees, kahe sõidu kokkuvõttes 
oli kolmas Leslie Puller (Husqvarna, Pärnu MC).

Isade klassi koosseis oli tänavu eriti nimekas, kui esikoha võt-
tis Tanel Leok oma onupoeg Aigari ees. Kahe sõidu tulemusena 
sai	selles	klassis	kolmanda	koha	Rando	Ilves	(Yamaha,	MK	K&K).

Isad-pojad arvestuses osales tänavu Räpinas kokku 12 
isa-poja tiimi ning esikoht läks Tanel ja Sebastian Leokile, kes 
kogusid samad punktid Aigar ja Lucas Leokiga, kolmanda koha 
said Rene ja Enrico Peilman.

TOP200 järgmine etapp sõidetakse 21. juulil Tihemetsa 
lähistel asuval Lauri krossirajal.

Allikas: msport.ee

5.etapp “Isad ja pojad” MX A klassi kokkuvõte esikolmik 
Linte krossirajal 7 juulil:

1. koht nr 7  Tanel LEOK  50 punkti
2. koht  nr 62  Andero LUSBO  42 punkti
3. koht    Matiss KARRO  40 punkti

Kõiki tulemusi on võimalik näha veebilehel: 
https://speedhive.mylaps.com/Events/1555209

Saarema seenioride tantsurühma Marleen eestvedamisel 
kogunesid nende sõpruskonna tantsumemmed 6. juulil Jõgevale 
heinamaarjapäeva peoõhtule. Tegelikult on nimetet rahvakalendri 
tähtpäev 2. juulil, aga kes siis praegusel ajal nädala alguses pidu 
pidada saab. Vanasti lasti sel päeval heinal kuivada ja tehti vaid 
hädapäraseid töid. Räpinast võtsid kohtumisõhtule mineku asja-
ajamise  endi peale Pihlamarjad, kes ka Murelid kaasa kutsusid.

Tartust läbisõidul külastasime loodusmuuseumi, kus oli väga 
meeldiv kohtuda Räpina lähistelt pärit giidi Liisiga, kes pajatas 
põnevalt nii elusolendite kui topiste kohta. Viimastest huvipak-
kuvaim Austraalias elutsev nokkloom. Koduõues askeldavale 
senitundmatule linnukesele sai muuseumis liiginimi leitud ning 
nupule vajutades mitmete tiivuliste häält kuulda. Väljapanekus 
leidus ka elusolendeid – paar hiigelsuurt prussakat, madu, kilp-
konnad, roheleeguan, tarantel...  Botaanikaaia külastus jäi vihma 
tõttu pisut lühikeseks, kuid hooajalised õitsejad – liiliad, roosid, 
elulõngad jõudsime ikka üle kaeda.

Kuna meie keskis oli Tiia Ilmet ja sõit suundus tema noorus-
maile,	teadis	ta	näidata	filmi	“Kevade”	võttepaiku	ning	soovitas	
külastada Kassinurme Linnamäge. Siin on peetud tantsupidu ja 
tehtud peoloits, asub Eesti vanim kirik, Kalevipoja säng, silma-
pesukauss ja jalajäljed. Viimaste järgi on püütud arvutada meie 
rahvuseepose kangelase pikkust, mis küündiks 180 meetrini...  
Giid Toomase järel sammusime hiide, kus sooritasime väikese 
rituaali, mille järel peaksime nüüd paremad inimesed olema. Siin-
seal jälgisid meid puust elusuuruses kujud (haldjas, metsavaim, 
karu jahimeestega, Tasuja hobusel, valvurid kindlusevallil....). 
Kindlusemüür asub 116 m kõrgusel merepinnast ja juhanliivilikult 
väljendades “...kui seda metsa ees ei oleks...” näeks siit kuue 
kiriku torne. Kohalik omavalitsus küll toetab muistse pühapaiga 

korrashoidu, kuid oleks vaja suuremat abi, et lagunevaid ehitisi 
päästa või taastada. Jõgeva Metsaseltsil selleks vähemalt en-
tusiasmi jätkub.

  Jõgeva Kultuurikeskuse sissepääsu juures oli tantsuema 
Airi Rütteri bareljeef- tema kutsus ellu naiste tantsupeod. Peale 
kohalike Jõgevahe Pere memmede ja vanaemade tantsurühma 
laekus peole veel üks Marleeni sõpruskond – Narva memmede-
grupp Värten, kes omakorda kutsus kaasa oma meesansambli 
Juhhaidii. Meeste kaukas leidus laule oi-kui-palju, millest tantsude 
vahepaladeks lauldi vaevalt viiendik. Tantsijad esitasid nii oma 
kodupaigaga seotud üksiknumbreid (Saaremaa, Kodu ranna-
mäel, Põlva labajalg, Narva valss) kui ka ühisetteasteid teistega 
(Naabrinaise hää süda, Head ööd, Kodupaik). Lõpunumbriks 
loomulikult ühine Oige ja Vasemba. Esinejaid tutvustas õhtujuht.

  Kontsert leidis aset kultuurikeskuse välilava ees. Ilmataat 
suutis oma tohutu kämblaga suuremad vihmapilved eemal hoida, 
aga sõrmede vahelt ikka pisut pudises. Publiku hulk oli tohutu, kui 
arvata juurde ka ümbritsevatel puudel elutsev hakkide kogukond. 
Nende häälekas heakskiit kontserdile ületas isegi metal-rocki 
muusika detsibellid.

Peale eeskava jätkus esinejate lust väikese simmaniga, kus 
vastavalt soovile võis tantsida või laulda. Viisiveeretamise tarvis 
leidus Marleenil  mitu mahukat kausta, kus sõnad trükitud eakatele 
sobivas suures kirjas. Perekonnavalss lõpetas kena päeva ning 
loodeti edaspidigi kohtuda.

Räpina tantsijate osalust toetasid meie loomemaja ja kul-
tuurikeskus.

Murelite tantsija 

Marju Lodi

Räpinas linte krossirajal toimus ToP200 karikavõistluste viies etapp,  
kus kiireimas MX open a klassis võttis etapivõidu Tanel leok

Tanel Leok tõusis juba sõidu alguses liidriks. Andero Lusbo pakkus kodupublikule rohkelt elamusi. Parima stardi tegi Jan Jakobson.        Fotod: Andrus Karpson

Meeleolukas heinamaarjapäev

Räpina heinamaarjapäevalised Jõgeval. Murelid suunduvad hiide.                                               Fotod erakogust
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SUViNE kUlTUURikalENdER 
L, 21. VII 10 Külastusmäng „Unustatud mõisad“ 
   Räpina mõisas
L, 21. VII 10 XI Heino Toltsingu mälestusvõistlused 
  võrkpallis Naha külaplatsil
L, 21. VII 11 Leevi kooli 90. aastapäevale pühendatud 
  kodukandipäev Leevi vabaõhulaval
L, 21. VII 15 Räpina Jazz 2018: Piirilinna bigbänd Valgast 
  Jose Antonio Page Ramirezi juhendamisel. 
  Kontsert on tasuta. Räpina mõisa pargis, 
  vihma korral mõisa peahoone I korruse saalis
P, 22. VII 10 Külastusmäng „Unustatud mõisad“
   Räpina mõisas
P, 22. VII 15 Räpina Jazz 2018: Valmiera bigbänd 
	 	 Gunārs	Geguševsi	juhatusel.	Kontsert	on	
  tasuta. Räpina mõisa pargis, 
  vihma korral mõisa peahoone I korruse saalis
K, 25. VII 18 Orelikontsert „Hispaania muusika“. 
  Orelil musitseerib Jesus Sampedro (Hispaania). 
  Sissepääs vaba annetusega. 
   Räpina Miikaeli kirikus
R, 27. VII 17 IV Räpina Raudmehe triatlon. Eelregistreerimine 
  kuni 26. juulini kl 17 e-posti aadressil polvasport@
  gmail.com (osalustasu individuaalvõistlusel 
  3 eurot, võistkondlikul triatlonil 5 eurot), kohapeal 
  registreerimine kl 17–17.45 (osalustasu vastavalt 
  5 eurot ja 8 eurot). start Räpina jõepaisu ujulas  
P, 29. VII 20 Alen Veziko suvekontsert „Nüüd on nii“. 
  Piletid hinnaga al 19 eurot on müügil Piletilevis ja 
  www.alen.ee. Lisainfo kultuur.rapina.ee ja 
  517 6288. Räpina sadamas
30. VII–12. VIII Pop-up merekool „Meresõber“. 
  Info ja registreerumine www.meresober.ee, 
  info@meresober.ee. Räpina sadamas
N, 2. VIII 19 Curly Strings EV100 kontserttuur. Pilet eelmüügis 
  7 eurot, kohapeal 10 eurot. Lisainfo: 
  kultuur@rapina.ee; 517 6288. 
   Naha koolimaja juures
L, 4. VIII 10 Külastusmäng „Unustatud mõisad“ 
   Räpina mõisas
L, 4. VIII 15 Kammermuusikute suvefestivali kontsert: Iris Oja 
  (metsosopran), Atlan Karp (bariton), Kadri-Ann 
  Sumera (klaver). Kavas: Mart Saar, Lepo Sumera, 
  Veljo Tormis. Kontsert on tasuta. 
   Räpina Muusikakooli kammersaalis
K, 8. VIII 12 Orelipooltund. Musitseerib Kristiina Nagel. 
  Sissepääs vaba annetusega. 
   Räpina Miikaeli kirikus
L, 11. VIII 16 Kagu Kabujalakõsõ 20 „TantsuDok: 
  Kabukullesest konnaks“. Kontsertetendus ja 
  sünnipäevasimman ansambliga Väikeste 
  Lõõtspillide Ühing. Pilet kontsert-etendusele 
  5 eurot, kontsert-etendusele ja simmanile 
  7 eurot, ainult simmanile 7 eurot. 
   Maarjalille talus Pääsna külas
L, 11. VIII 
Õpitoad		 17	 Veriora	Rock	Stroganoff.	
Kontsert  19 Esinevad Metsatöll, Hurax, Frank Chuzzlewit ja 
  üllatusesinejad. Pilet eelmüügis kuni 5. augustini 
  8 eurot SA-st Veriora Noortekas, pilet kohapeal 
  15 eurot. Veriora järve ääres
K, 15. VIII  15.30 Räpina Vallavolikogu istung
   Räpina haldushoones
L, 18. VIII 10 Külastusmäng „Unustatud mõisad“
   Räpina mõisas
L, 18. VIII 11 Linte külapäev: Kõik koos, pidu hoos. 
  Esinema tuleb Setomaa parim külateater Karisillalt 
  ja Räpina parim kõhutantsutrupp Yaarian. 
  Õhtu täheks on Eesti Gun ja Liisa. Üritus on 
  tasuta. Linte kaupluse esisel väljakul
L, 18. VIII 15 Klaveriduo Ebe Müntel ja Jorma Toots. 
  Duo repertuaaris on lisaks klassikale ja eesti 
  muusikale oluline koht ka orkestriteoste 
  transkriptsioonidel. Kontsert on tasuta. 
   Räpina Muusikakooli kammersaalis
E, 20. VIII 19 EV 100 Rahvapidu. Rahvamuusikud, 
  tantsurühmad, ühislaulmine, 20.30 simman – 
  tantsuks mängib Heino Tartes ja noored sõbrad. 
  Üritus on tasuta. 
   Võhanduveere vabaõhukeskuses Leevil
R, 24. VIII 19 Muinastulede aeg ansambliga Väliharf. 
  Pilet eelmüügis 8 eurot, kohapeal 12 eurot. 
  Piletid eelmüügis alates 1. augustist Räpina Valla 
  Kultuurikeskuses ja Põlvamaa 
  Turismiinfokeskuses. Võta kaasa soovideküünal 
  muulikivide tuleteele. Räpina sadamas
27.–28. VIII 16 Räpina Muusikakooli õpilaste täiendav vastuvõtt. 
  Info muusikakool.rapina.ee. 
   Räpina Muusikakoolis

ÕNNiTlEME VaNEMaid!

Brennet Kallari
27.05.2018

Dmitri Hrabrov
3.06.2018

Ranel Rudõk
5.06.2018

Radek Preeden
5.06.2018

Mirel Paabut
20.06.2018

Koju sel päeval autoga toodi, 
teki sees väike kodanik, 
toodi ta kõikide beebide moodi, 
ellu, mis õnnelik, ellu, mis pikk.

MEiE HUlGaST oN laHkUNUd
Sel õitsval jaanikuul 
jäi kurvaks koduõu, 
tühjaks tuba …

Helju Maask
1.06.2018

Hilli Saksing
6.06.2018

Toivo Lepik
6.06.2018

Sulev Laig
7.06.2018

Johannes Zovo
15.06.2018

Jevgenia Kiseljova
18.06.2018

Helga Kala
26.06.2018

NÄiTUSEd
Näitus „Martin Kangro ja Räpina leib“ on avatud Räpina Raa-
matukogus.
Näitus „Räpina Puhkpilliorkester 150“ on avatud Räpina Koduloo- 
ja Aiandusmuuseumis.
Näitus „Aino Lauk 90 ehk Räpina juuksurite dünastia“ on avatud 
Räpina Koduloo- ja Aiandusmuuseumis.
Räpina mõisapargi maastikumaalide näitus (Aapo Puki koolitusel 
valminud töödest) on avatud Räpina loomemajas.
Räpina loomemaja kunstiringide diginäitus on avatud Räpina 
loomemajas.
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ostab metsa- ja põllumaad. 

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

leevi kooli 90. aastapäevale 
pühendatud kodukandipäeva  

ajakava 21.juulil
Kl 12    Kodukandipäeva avamine, lipu heiskamine 
   Võhanduveere vabaõhukeskuses
12–12.30 Jõumasinate avamine: 
 Projekt „100 aktiivset last ja noort EV 100-le“
12–14.30 Orienteerumisbingo Leevi külas
12–15    Kaitseliidu tegevused, relvanäitus jm, sõdurisupp 
   Võhanduveere vabaõhukeskus
12–15    Koduaedade külastused  Leevi külas
13–15 ja  Kodukandimuuseum
17–18      avatud Leevi kodukandimuuseumis
13–15     kokkutulek „50 aastat Leevi kooli lõpetamisest“ 
   Leevi kodukandimuuseumi 3. ruumis
13–15 ja  Näitused „Minu hobid“
17–19      Leevi rahvamajas
13–15 ja  Aare Pääri droonivideod
17–18      Leevi rahvamajas
15–16    Leevi kooli 90. aastapäeva aktus  
   Leevi rahvamajas
16–19    Atraktsioonid: batuut Kloun, Haamer   
   Võhanduveere vabaõhukeskuses
16–19 Põgenemistuba „Saag“ ja virtuaalreaalsus 
 „Oculus“  Võhanduveere vabaõhukeskuses
18–19    Näitetrupi „Pungad“ etendus „Imelik“ 
   Võhanduveere vabaõhukeskuses
20–24   Ansambel „Melody“ 
   Võhanduveere vabaõhukeskuses


