
HEA VALLARAHVAS!
Kätte on jõudnud päikselised päevad ja valged suveööd.

Kaunis suveaeg on tulvil erinevaid üritusi, millest osa võtta.  
Loodame, et leiate selle aja, et nautida kirevat Räpina kultuurisuve ning  

puhata ja lõõgastuda meie kaunis looduses.

23. juunil saame üheskoos  
tähistada võidupüha ja nautida jaanitule soojust.

Head võidupüha!   Head jaanipäeva!

Räpina Vallavalitsus                        Räpina Vallavolikogu

juuni 2018                                                                 0,32 EURNr 171

Austatud lõpetajad!
Fred Jüssi on öelnud, et ini-

mese vanuse kasvades saab üha 
selgemaks, et elus ette tulev on 
valikute küsimus ja elu kvaliteet 
sõltubki tehtud valikutest. Oluline 
on omada valikut ja oluline on 
omada iseloomu teostada valikuid 
ja neid ellu viia.

Oma aega ei maksa kulutada 
teiste tundmaõppimisele, vaid 
enese tundmaõppimisele ja aren-
damisele, sest aeg on väärtuslikem 
varandus ning selle kullakaal 
selgub siis, kui teda enam nii palju 
pole, kui oli kunagi varem.

Aeg on asi, mida mitte keegi tagasi anda ei saa. Sa saad 
anda inimesele tagasi raha ning laenatud raamatu ja mida kõike 
veel, aga ei saa anda inimesele tagasi aega.

Jüssi on öelnud, et inimese elu esimene pool on tegutsemine, 
teine kommentaarid esimesele. Teie elus on praegu käsil see 
esimene etapp, mil mõtted on suunatud tegevustele.

Meie endine Räpina ÜG direktor ja Veriora vallavolikogu esi-
mees Rein Raadla oli matemaatik ja spordimees, seetõttu sidus 
ta oma tervitused ikka oma lemmikute - spordi ja matemaatikaga.

Mina olen õppinud majandust ja jagan samuti sageli mulle 
antud teadmisi. Jagan neid tänagi teiega.

Õpi alati teadmiste, mitte hinnete pärast.
Oled sa oma haridustee alguses või seda täiendamas, pea 

meeles, et  õppida tuleb targalt. Pole mõtet kulutada oma aega ja 
energiat arendamaks oskusi, milles oled lootusetult saamatu või 
mille vastu puudub huvi. Pühenda see aeg oma tugevuste aren-
damiseks. Arvesta, et alati jääb võimalus, et sinu pühendatud aeg 
tuleb sulle tagasi rahas või hingerahus. Selles, mida keegi hindab.

Enne uue ettevõtmisega alustamist tasub end kurssi viia, 
millised on riskid. Ütlemine „kes ei riski, see šampanjat ei joo“ 
võib küll glamuursena tunduda, kuid erinevaid ohtusid tuleks 
ikkagi kainelt enne šampusejoomist vastavalt oma võimalustele 
ja ootustele hinnata.

Tee tarkuseni on raskendatud, kui sa ei leia sellel toetajaid ega 
ausaid kaasamõtlejaid. Üks asi on aga kindel: neid põhimõtteid 
järgides ei pruugi rikkaks saada, kuid need aitavad sellegipoolest 
tagada edukamat tulevikku.

Seega – õpi seda, milles tunned end olevat hea.
Soovin teie järgmistele eluetappidele kaasa arukat meelt, 

hoolivaid sõpru, toetavat perekonda ja eelkõige siiski õnne!
Palju õnne, noored!

 Enel Liin,
Räpina vallavanem 

Põlva Kultuurikeskuses 10. juunil toimunud Laulukarussellil 
valiti 11 finalisti seast kolm noort, kes lähevad tuleval aastal 
esindama maakonda ETV Laulukarusselli stuudiotesse. Võitja 
3–7-aastaste kategoorias on Arhanna Sandra Arbma (Margot 
Suur, Räpina Muusikakool) lugudega “Soovide laul” Leelo 
Tungal/Priit Pajusaar  muusikalist “Kosmonaut Lotte”, “Skandaal 
seinakapis” (Riine Pajusaar) ja 8–10 aastaste kategoorias sai 
võidu Minna Emilia Vürst (Margot Suur, Räpina Muusikakool) 
lugudega “Unelaul” (Henno Käo/Gunnar Kiik), “Imelapse laul” 
muusikalist “Imelaps” (Leelo Tungal/Piret Rips-Laul). 11–13  
aastaste kategoorias võitis esikoha Sireli Salum (Margot Suur, 
Riivo Jõgi, Põlva Muusikakool) paladega „Kevad tuleb, sinililled 
käes” (Kustas Kikerpuu) ja “Saladus” (Aapo Ilves/Margot Suur).

Põlvamaa Laulukarusselli tänavuste võitjate juhendajad on 
Põlva ja Räpina muusikakoolide õpetajad Margot Suur ja Riivo 
Jõgi. Lauluhuvilisi oli tervitama tulnud Põlvamaa Omavalitsuste 
Liidu aseesimees, Räpina vallavanem Enel Liin. Oma sõnavõtus 
tänas ja tunnustas ta laululaste vanemaid ja juhendajaid pühen-
dumise eest ja soovis laululastele suurte lavade avastamiseks 
jõudu ja visadust .“Olete õppima asunud keelt, mida räägivad 
kõik maailma rahvad – muusika keelt. Viige alati osake endast ja 
meie Põlvamaast lauluga kõigi kuulajateni. Olge meie hea tahte 
saadikud,“ sõnas Liin.

Laulukarusselli Põlvamaa eelvoore ja finaali korraldanud 
Põlvamaa Arenduskeskuse kultuurispetsialist Asser Jaanimets 
ütles: “Sarnaselt paljude teistegi mõõduvõtmiste puhul ei seisne 
Laulukarusselli ainus eesmärk parima leidmises. Küsimus on 
laiem ja kaugemaleulatavama mõjuga. See puudutab lastele 
õppimise, eneseleidmise ja väljendamise võimaluste loomist 
kui ka kultuurilise tegevuse jätkusuutlikkust ning traditsioonide 

Räpina Muusikakooli direktori Marika Klimberg-Hyötyläineni 
algatusel loodud ning koostöös SA Räpina Kultuurkapitaliga 
alates 2008. aastast tegutsenud Noore Muusiku Fond kogub sti-
pendiumiteks jagatavad vahendid muusikasõprade annetustest.

Tänavu 9. juunil, fondi 10. tegutsemisaastal eraldati Noore 
Muusiku stipendium väljapaistvale noorele multiinstrumentalistile 
Minna Emilia Vürstile.

2017. aasta sügisel saavutas Minna Emilia Vürst grand prix’ 
David Otto Wirkhausi nimelisel konkursil flöödi erialal, kevadel aga 
vabariigis III koha konkursil „Parim noor instrumentalist 2018“ viiuli 
erialal. Minna Emilia võitis ka Põlvamaa Laulukaruselli võistlusel 
oma vanusegrupis ja läheb Põlvamaad televisiooni esindama.

Võimekale noorele muusikule andis Räpina Muusikakooli 
õppeaasta lõpuaktusel stipendiumi üle SA Räpina Kultuurkapital 
nõukogu liige Toomas Heering.

Anu-Cristine Tokko,
SA Räpina Kultuurkapital juhatuse liige

Tähelepanu, Räpina postkontor on 
perioodil 25.06–6.07.2018 avatud 

kolmapäeviti  9–15
Räpina postkontor on perioodil 25.06–6.07.2018 avatud 

ainult kolmapäeviti  9:00–15:00,  E,T,N,R,L,P  suletud.
Postiteenuseid on võimalik kasutada asenduspostiasu-

tuses või tellida kirjakandja koju/tööle.
Lähim pakiautomaat
Räpina Maxima pakiautomaat, Pargi tänav 1. Lähim posti-

asutus on Leevaku postipunkt, mis asub Leevaku kaupluses. 
Kauplus on avatud: 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. Kirja-
kandjat saab tööle/koju tellida Omniva kliendiinfo telefonilt 
661 6616.

Tellimusi võetakse vastu E–R kell 9–20 ja L–P 9–15.
Kirjakandja osutab järgmisi teenuseid:
 kirisaadetise, postipaki, kullerpaki vastuvõtmine ja 
   kättetoimetamine;
 rahakaartide kättetoimetamine;
 ajakirjade ja -lehtede tellimuste vormistamine
 postimaksevahendite müük.
Postmarkide müügikohad
Postmarkide lähimad müügikohad leia Omniva 
kodulehelt: https://www.omniva.ee/era/veel/edasimuujad

AS Eesti Post (Omniva)

Arhanna Sandra Arbma. Minna Emilia Vürst.
Fotod: Kauno Kõima

hoidmist. Siinkohal on väga oluline roll laululaste juhendajatel, 
lastevanematel ning teistel inimestel ja organisatsioonidel, kes 
vastavat keskkonda aitavad kujundada ja hoida. Nende töö väärib 
tunnustamist.” 

Laulukarusselli läbiviimist toetab Põlvamaa Omavalitsuste 
Liit, korraldab Põlvamaa Arenduskeskus.

Vaike Tammes

Noore Muusiku Fondi stipendiumi laureaat on  
Minna Emilia Vürst

Foto: Aivo Parmson

Põlvamaa Laulukarusselli 2018  
võitjate hulgas on kaks räpinlast



2 Räpina Rahvaleht juuni 2018

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 Vallavolikogu 16.mai istungi info
Otsusega nr 24 kinnitati Räpina Vallavolikogu revisjonikomis-

joni 3. mai 2018. a akt nr 1-5.1/2018/1. Revisjoni eesmärgiks oli 
tutvuda Räpina valla konkursikomisjonide protokollide alusel, kui-
das toimus vabade ametikohtade täitmine Räpina Vallavalitsuses.

Otsusega nr 25 muudeti Räpina Vallavolikogu 7.11.2017 
otsust 57 ja kinnitati Räpina Vallavolikogu revisjonikomisjoni 
koosseis järgmiselt: 1.1 komisjoni esimees Maarika Loodus; 
1.2 komisjoni aseesimees Vello Kasearu; Liikmed: 1.3 Margus 
Narusing; 1.4 Vladimir Kondratjev; 1.5 Ulla Preeden.

Põhjendus: Uue Räpina valla põhimääruse (jõustus 
24.04.2018) § 10 lõike 1 alusel ei või revisjonikomisjoni koosseisu 
kuuluda valla osalusega äriühingu juhtorgani liige. Revisjoni- 
komisjoni aseesimees Peeter Sibul valiti valla osalusega äri- 
ühingu AS Räpina Haigla juhatuse liikmeks, seega ta ei saa enam 
kuuluda revisjonikomisjoni koosseisu.

Otsusega nr 26 muudeti Räpina Vallavolikogu 20. detsembri 
2017 otsust nr 84 „Esindaja nimetamine Leevi Hooldekodu hoole-
kogusse” punkti 1 järgnevalt: „1. Nimetada Peeter Sibul Räpina 
valla esindajaks Leevi Hooldekodu hoolekogusse.”.

Põhjendus: Räpina Vallavolikogu 20. detsembri 2017 otsu-
sega nr 84 nimetati Karmen Kukk Räpina valla esindajaks Leevi 
Hooldekodu hoolekogusse. Seoses Karmen Kuke nimetamisega 
19. veebruaril 2018 Räpina Vallavalitsuse ametnikuks lõppesid  
tema volitused ennetähtaegselt volikogu liikmena (valimiskomis-
joni 20.02.2018 otsus nr 11-6/1).

 Otsusega nr 27 muudeti Räpina Vallavolikogu 21. märtsi 
2018. a otsust nr 1-3/15 „Vallavara võõrandamine” punkti 1 ja 
asendati registriosa number „80543039” registriosa numbriga 
„1268138”.

Põhjendus: Räpina Vallavolikogu 21. märtsi 2018 otsuse nr 
1-3/15 „Vallavara võõrandamine” punktis 1 oli eksitud Räpina 
linnas asuva Tartu mnt 3-2 korteriomandi registriosa numbriga.

 Otsusega nr 28 omandati kinnistu registriosa nr 334938 
omanikult Räpina vallas Verioramõis külas asuva Koidu kinnisasja 
jagamisel Mõisatiigi tee katastriüksus 70801:001:0097 , pindalaga 
1335 m², hinnaga 40 eurot, sihtotstarbega transpordimaa (007; L).

Põhjendus: Räpina vallas Verioramõisa külas asuvat Koidu 
kinnistut registriosa nr 334938 läbib avalikult kasutatav tee, mis 
viib 18199 Viluste-Lindora teele. Seoses Eesti Vabariigile 90 
Põlva-Karisilla tee jaoks täiendava maa-ala eraldamisega on 
Koidu kinnistu omaniku nõusolekul moodustatud Koidu kinnistu 
jagamisel eraomandit läbivast teemaast Mõisatiigi tee katastri-
üksus tunnusega 70801:001:0097.

 Otsusega nr 29 määrati Räpina valla esindajaks Põlvamaa 
turvalisuse nõukogu rahvatervise komisjoni volikogu esimees 
Teet Helm.

 Määrusega nr 21 kehtestati avaliku ürituse korraldamise ja 
pidamise nõuded.

 Määrusega nr 22 kehtestati munitsipaaleluruumide üüri 
piirmäär Räpina vallas.

 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 sekretär-arhivaar

23. mail 2018 peeti Räpina sadamas pikkade traditsioonide-
ga kolme Kagu-Eesti maakonna kohalike omavalitsuste juhtide 
ja töötajate iga-aastast nõupäeva. Huvi haldusreformi järgselt 
kujunenud olukordade vastu tõi kohale rekordilised 140 osalejat.

Ühisarutelu teemal, millist Kagu-Eestit me soovime, juhatas 
sisse Rahandusministeeriumi Regionaalpoliitika talituse juhataja 
Kaire Ööbik.  Tema tõi lauale juba varasemalt meediast läbi käinud 
rõõmusõnumi, et taasluuakse Kagu-Eesti programm, millega 
peaks alates 2019. aastast järgnevad neli aastat kagunurga 
maakonnad saama täiendavat lisarahastust ca 800 000 eurot 
ühishuvide elluviimiseks ja seda igal aastal. 

Järgnes arutelu, millist Kagu-Eestit me tahame, kuhu antav li-
saraha paigutada ning millised võiksid olla need kolme maakonna 
ühishuvid. Näiteks leiti, et üks võimalus oleks lisanduva rahaga 
laiendada praegust hajaasustuse programmi, kuna see toimib 
hästi, on maapiirkondades väga vajalik ning suurema haarde 
puhul suudaks kohalikud omavalitsused läbi selle programmi 
aidata suuremat hulka kohalikke elanikke esmaste olmeprob-
leemide lahendamisel. See omakorda võib kaasa aidata maalt 
väljarände pidurdumisele.

Samuti leiti mitmel korral, et elu säilimiseks väljaspool linna-
regioone on oluline riiklikul tasandil tegeleda regionaalpoliitikaga 
selliselt, et see kaugemate regioonide arengule ka reaalset mõju 
avaldaks. Tõdeti, et väiksemad tegevused 800 000 euro eest 
aastas ei pruugi olla see, mida Kagu-Eestil vaja on, vaid ilmselt 
on tarvilikumad suuremad riiklikul tasandil tehtavad muudatused. 
Arvati, et need võiks eelkõige väljenduda regionaalsete erisuste 
näol. Nendeks meetmeteks võiksid olla näiteks maksuerisused, 
tasuta elekter, teatud valdkondades suuremad palgad, kauguse 
arvestamine Tallinnast jms. Korduvalt mainiti ka heas seisus teede 
olemasolu ning paindliku, mitmekülgse ja vajadustele vastava 
transpordi olemasolu tähtsust. Samuti pakuti välja erinevate 
fondide loomist, näiteks pereettevõtete tegevuste toetamiseks, 
riskijuhtumite maandamiseks või noorte perede kodulaenude 
garanteerimiseks. Rõhutati, et igati tuleb toetada noorte ini-
meste ja perede soovi tulla maale elama. Sellele aitab kaasa 
juba mainitud hajaasustuse programm, kuid noorte jaoks on 
oluline ka kaugtöövõimaluste (sh kiire internet) loomine ja head 
transpordiühendused. Toodi välja, et noortel tuleb küll lasta ära 

Tänavu 1. märtsil esitas Räpina Vallavalitsus regionaalsete 
investeeringutoetuste programmi projektitaotluse „Räpina Ühis-
gümnaasiumi A-korpuse II korruse ümberehitamine köögi-ja 
sööklaruumideks“, mis sai komisjonilt rahuldava otsuse maksi-
maalsele toetussummale. 

Projekti eesmärgiks on ehitada ümber Räpina Ühisgümnaa-
siumi A-korpuse II korruse klassiruumid köögi- ja sööklaruumi-
deks, et vähendada hoone üldhalduskulusid amortiseerunud 
sööklakorpuse kasutusest välja jätmisega ning alakasutuses 
oleva pinna kasutusele võtmisega. 

Projektiga on planeeritud ümber ehitada Räpina ÜG koolihoo-
ne A-korpuse II korrus, kus olemasolevate klassiruumide asemele 
ehitatakse köögi- ja sööklaruumid. Tööde käigus lammutatakse 
osa mittekandvaid vaheseinu, korpuse kandekonstruktsioonid ja 
välisilme säilitatakse. Seoses otstarbe muutusega rekonstruee-
ritakse II korruse tehniline varustus,

vahetatakse välja torustikud ja kaablid, paigaldatakse korru-
sepõhine soojusvahetiga ventilatsioonisüsteem. Esimese ja teise 
korruse vahele ehitatakse kaubatõstuk. Kauba mahalaadimiseks 
ehitatakse korpuse sisehoovipoolse seina äärde ca 12 meetrine 
asfaltkattega juurdepääsutee ning uus laadimisplatvorm. Aia täna-
va poolse seina äärde paigaldatakse nn rasvapüüdja. Vundamen-
did soojustatakse väljast juurdepääsutee ja rasvapüüdja osas, 
et hilisemal vundamendi soojustamisel ei peaks asfaltkatet ning 

Meerapalu küla asustusjaotuse 
muutmine

 Räpina Vallavolikogu on endise Pedaspää küla elanike taotlu-
sel algatanud 17.04.2018 otsuse nr 21 „Asustusjaotuse muutmise 
algatamine“ alusel Meerapalu küla asustusjaotuse muutmise 
ajaloolise Pedaspää küla ennistamise eesmärgil.

Kõigil asjaomasel territooriumil elavatel alalistel elanikel või 
kinnisasja omanikel on õigus esitada arvamusi või ettepanekuid 
Meerapalu küla asustusjaotuse muutmise kohta, mille tulemusena 
kavandatakse taastada endine Pedaspää küla. 

Palume esitada oma arvamus/nõusolek kirjalikult Räpina 
Vallavalitsusele e-posti aadressil vald@rapina.ee või aadressil 
Kooli tn 1 Räpina linn 64504 hiljemalt 6.augustiks 2018.

Pedaspää küla piirid asendiplaanil M 1:15000
 

Varsti täitub meie koduvallal Räpinal pool aastat sellest 
päevast, mil asusime tegutsema uutes piirides. Esimesed kuud 
on põhiliselt kulunud alusdokumentide loomisele, millega saaks 
omavalitsus edasi minna. Oleme kehtestanud uue põhimääruse, 
kinnitanud sümboolika, uuendanud kordasid jne.

Samas ei ole jäänud seisma ka arendustegevus. Märtsikuu 
lehenumbris kirjutasin, et tehti meie lähiaastate kõige suurem 
investeerimisotsus ja oleme asunud rekonstrueerima haiglahoo-
net kaasaegseks tervisekeskuseks. Ehitustegevus on kulgenud 
plaanipäraselt.

Rahastuse on saanud mitmed projektid. Läbi Leader meetme 
rahastatakse järgmisi projekte: Veriorale noorteka skatepargi 
rajamist. Park rajatakse tehnikamaja juurde.  Räpina lasteaia 
territooriumile seiklusraja ehitamist ja Mehikoormas korrastame 
ranna-ala. Järgmisel aasta kavas on renoveerida ühisgümnaasiu-
mi A-korpus II korrus sööklaks. Seda projekti toetab EAS 120 000 
euroga. Kiudoski ettevõtlusalal renoveeritakse järgmisel aastal 
EASi toel osaliselt Jõe tn, Kiudoski tee ja Aianduse tn.

Töös on veel Leevi hooldekodu abihoone ehitamine ja Veriora 
aleviku välisvalgustuse II etapi ehitamine Uue tänava piirkonda 
ning laste avaliku mänguväljaku ehitamine Räpina tuletõrjeplat-
sile ning sadama püügivahendite lao ehitamine. Avalike teede 
remondiga alustatakse peale riigihanke teostamist.

Meie elanikel oli ka sellel aastal võimalus taotleda raha 
hajaasustuste programmist nii teede, veesüsteemide kui ka 
autonoomsete elektrisüsteemide rajamiseks. Toetuse saajad 
selguvad augustis. 

Samuti olid sellel aastal n-ö pilootprojektidena töös pääste-
ameti projekt kodude tuleohutuks muutmiseks ja sotsiaalminis-
teeriumi projekt kodude kohandamiseks piiratud liikumisvõimega 
inimestel.

Meie vallas on neli kooli: neljas neist lõpetab üheksas klass 
ja Räpinas lisaks ka gümnaasiumiaste, lisaks muusikakooli ja 
spordikooli lõpetajad.

Annan head soovid kaasa ka vallavalitsuse poolt.

Enel Liin,
Räpina vallavanem

Austatud vallakodanik! Räpina Ühisgümnaasiumi A-korpuse ii korruse 
ümberehitamine sööklaruumideks

rasvapüüdjat eemaldama. Olemasolevad küttekehad säilitatakse, 
vajadusel tõstetakse ümber. Köögi ning personali- ja pesuruumi 
paigaldatakse põrandaküte. Kööki paigaldatakse ka kaheosaline 
jahekamber, mis võimaldab ühes pooles hoida eeltöödeldud 
köögivilju ning teises pooles väljastamisvalmis külmasid rooga-
sid. Köögitehnika ja mööbel tuuakse üle olemasolevast köögist.

Esialgse plaani kohaselt kavandatakse ehitustöödega alus-
tada 2019. a alguses, kui Räpina haigla hoone renoveerimistööd 
on lõppenud ja perearstid on kolinud haiglaruumidesse tagasi. 

Regionaalsete investeeringutoetuste programmi rahastatakse 
Eesti riigieelarvesse laekuvast hasartmängumaksust. Programmi 
rakendusüksuseks on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus.
Toetuse summa:  120 000,00 EUR  40,336351%
Omafinantseering:  177 498,40 EUR  59,663649%
Finantseerimine kokku:  297 498,40 EUR  100,00%
Projekti alguskuupäev  Projekti lõppkuupäev
31.08.2018    28.08.2020

Ester Lemats,
arendusspetsialist

käia teadmisi ja kogemusi omandamas, kuid juba väiksest peale 
tuleks neis kasvatada sidet kodukoha ja kohaliku kogukonnaga, 
et hiljem see side „juurtega” oleks piisavalt tugev ja tekiks soov 
tagasi kodukohta tulla. 

Pakuti välja ka teisi rohkem või vähem lennukaid ideid. 
Näiteks Kagu-Eestit tutvustava filmi tegemine, ülikiire interneti 
nn viimase miili kodudeni viimine, Kagu-Eesti Euroopa hõbema-
janduse (teenused eakatele)  piirkonnaks kuulutamine, Tartu len-
nuühendustega tihedama kontakti tekitamine, Koidula piirpunkti 
ja laiemalt raudteeühenduse taaselustamine.

Kokkuvõttes tõdeti, et antav lisarahastus tuleb lihtsalt äraku-
lutamise asemel tagasi teenima panna. Milles see täpsemalt ja 
ühishuve arvestavalt seista võiks, jäi siiski veel lahtiseks. Rahan-
dusministeeriumi esindaja sõnul peavad vastavasisulised arutelud 
jätkuma mõttetalgutel, kus Kagu-Eesti maakonnad seavad ühised 
eesmärgid tuleviku osas. 

Asser Jaanimets,
Põlvamaa Arenduskeskuse kultuurispetsialist

kagu-Eesti nõupäeval jagati  800 000 eurot

Kaugu-Eesti nõupäev tõi Räpina sadamasse 140 osalejat.
Foto: Asser Jaanimets

 Räpina Rahvaleht
Väljaandja:  

Räpina Vallavalitsus  
Kooli tn 1, Räpina 64504

Toimetaja:  
Vaike Tammes, telefon: 515 9271

E-mail: rahvaleht@rapina.ee
Kujundus & trükk:  

Paar OÜ Tartu, Ilmatsalu 3g 
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19. mail jagus Räpina vallas üritusi terveks päevaks. Juba 
hommikul kogunesid suured ja väikesed lauljad, tantsijad ja 
võimlejad Räpina tuletõrjeväljakule harjutamaks XX laste laulu- 
ja tantsupäevaks. Lõunal kogunesid noorkotkad ja kodutütred 
Leevile, et tähistada Kaitseliidu Noorte Kotkaste Leevi maleva 
25. sünnipäeva. Õhtu sai veeta Räpina koduloo- ja aiandusmuu-
seumi muuseumiööl koos Maire Aunastega ning kirsiks tordil oli 
hilisõhtune Urmas Nageli laulu- ja luuleõhtu Räpina loomemajas.

Laste laulu- ja tantsupäeva peetakse Räpinas juba 20. aastat. 
Sel aastal oli ürituse teema Silvia Rannamaa „Nösperi Nönni 
Natuke“ ainetel. Nagu tavaks – koguneti kõigepealt laulupeo 
salus, kuhu istutati taaskord üks puu, seekord tamm. Järgnes 
rongkäik ja kontsert. Laste laulu- ja tantsupäeval osalesid Räpina 
ja Veriora lasteaia lapsed, tantsijad, võimlejad ja lauljad Räpina 
Ühisgümnaasiumist ja Ruusa koolilapsed, Räpina valla noorte 
puhkpilliorkester, Kauksi põhikooli lastekoor ja Põlva kooli tant-
surühm. Lisaks lastele esinesid laulu ja tantsuga ka Räpina valla 
erinevad täiskasvanute kollektiivid. 

Leevi noorkotkad tähistasid pidulikult Leevi rahvamajas oma 
rühma 25. sünnipäeva toreda eeskavaga – poisid mängisid maha 
meeleoluka temaatilise etenduse noorkotkaste retkele minekust 
ja varustuse komplekteerimisest. Oli, mida kõrva taha panna. Nii 
nagu pidulikel sündmustel ikka, oli palju innustavaid, tunnusta-
vaid aga ka härdaid sõnavõtte ja originaalseid kingitusi. Näiteks 
sai Leevi rühm endale pihlapuu, mis nende koduküla kaitseks 
nagu nemadki seda kaitsevad ja kuna nende staabis on olemas 
köök, kingiti neile näiteks pann ja keedupott, et noored saaksid 
ise enda kehakinnitamiseks midagi teha. Tarmo Haljak Kõlleste 
rüma pealik ja Saverna Põhikooli käsitööõpetaja kinkis Leevi 

Taas kord panid oma meistrioskused proovile parimad 
Eesti käsitöö palkmajaehitajad. Eesti Puitmajaklastri, Eesti 
Puitmajaliidu (EPML) ja palkmajatootmisettevõtete koostöös 
peeti Hea kodu päevade raames kaheksas palkmajaehitajate 
kutsevõistlus. Kõige nobedama ja oskuslikuma soorituse 
tegi Veiko Palm, kes sai sellega viiendat korda Eesti käsitöö 
palkmajameistri tiitli. Kokku oli võistlusel 13 osalejat.

Käsitöö palkmajaehitajate kutsevõistlus on ainuke omataoline 
üritus Eestis, kus professionaalsed palkmajaehitajad oma oskusi 
teiste kolleegidega võrrelda saavad. Just seetõttu on võistluse 
korraldajal, Eesti puitmajaklastri projektijuhil Lauri Kivilil eriti hea 
meel, et võistlus on oma vormi ja valdkondliku tuntuse saavuta-
nud. „Korraldame üritust koos Eesti Puitmajaliidu ja käsitööpalk-
maja tootjatega juba kaheksandat aastat, mis näitab, et huvi ja 
tahe sellise võistluse toimumise vastu on sektoris olemas.“ Kivil 
lisab, et võistluse kohandamisele ja huvitavamaks muutmisele 
mõeldakse iga aasta või paari tagant. „Kui võistluse algusaastatel 
oli näiteks ülesande sooritamiseks kasutada ainult teatud liiki 
tööriistad, siis teist aastat järjest kehtib reglemendimuudatus, mis 
lubab võistlejatel kasutada kõiki soovipäraseid vahendeid. See 
teeb ülesande soorituse kahtlemata reaalse tootmises toimuva 
käsitöö palkmaja ehitamisega sarnasemaks ning pealtvaatajatele 
atraktiivsemaks,“ kommenteerib Kivil.

Eesti käsitöö palkmajaehitajate kutsevõistlus on Kivili sõnul 
huvitav ja haarav ka välismaalt pärit külaliste jaoks. „Räpinas 
käisid palkmajameistritel külas näiteks Jaapani Palkmaja As-
sotsiatsiooni esindajad ja Norra palkmajameister George Fuller. 
Lauri Kivil ei välista, et järgmiste aastate võistlusel võib Eesti 
meistrite kõrval võistlemas näha ka Jaapani palkmajaehitajaid. 
Saame näha!

Maikuu oli Räpinas sündmusterohke
rühmale omavalmistatud sümboolse liikuva puuskulptuuri jänese 
ja hundiga sümboliseerimaks roorkotkaid ja nende instruktorit.

Meeleolu lõid Raina Luht ja Andreas Pall laulu ja kitarriga, 
saksofoni mängis väike Maritte Arianne Plaado. 

Sündmusterohkele päevale pani punkti ekspressiivse muusi-
kaga Räpina loomemajas Urmas Nagel, lugedes muusikapalade 
vahele oma seni vaid sahtlisse kirjutatud arvukaid luuletusi – nüüd 
said need lõpuks päevavalgele ja rõõmustama publiku kõrvu ja 
hinge.

Maikuu tähtsündmuseks oli puhkpillifestival
Maikuu kõige olulisemaks sündmuseks oli kahtlemata Hea 

kodu päeva raames peetud Puhkpillifestival, millega tähistati Rä-
pina puhkpilliorkestri 150. sünnipäeva. Festival oli kohale toonud 
endisi ja praeguseid orkestriliikmeid ja dirigente, külalisesinejaid 
meilt ja mujalt. Esinesid  Räpina Valla Noorte Puhkpilliorkester, 
Põlva Linna Puhkpilliorkester, puhkpilliorkester Kungla, Eesti 
Noorte Puhkpilliorkester, Liivimaa Noorteorkester, Gulbene 
Kultuurikeskuse Puhkpilliorkester, Pihkva Lastekodu Puhkpilli-
orkester Helikon. 

Hea kodu päevale eelnes kahepäevane Aapo Puki maastiku-
maali kursus, mis kulmineerus kursusetööde näitusega Hea kodu 
päeva eelõhtul Räpina loomemaja saalis. Samas toimus veidi 
hiljem ka Räpina juurdega bändi Redneck Rampage akustiline 
kontsert, mis oli toonud saali täis eri vanuses kuulajaid.

Hea kodu päeva soosis ka ilmataat – oli tõeliselt suvine ilm 
ning kontsertide publikul ja muudest vabaõhuüritustest osavõtnu-
tel oli võimalus saada pruuniks juba enne teist juunit. 

Vaike Tammes

Laste XX laulu- ja tantsupäev oli seotud “Nösperi nönni 
natuke” lasteraamatu teemaga.

Leevi noorkotkad etendasid oma sünnipäeval vahva loo 
noorkotkaste retkest.

Hea kodu päevad tõid Räpina mõisaparki Aapo Puki maas-
tikumaali kursuse.                                               Foto Ave Kägo

Maalikursus lõpetati näituse avamisega Räpina loome-
majas.

Gulbene Kultuurikeskuse Puhkpilliorkester marssimas 
kontserdipaika.

Pihkva Lastekodu Puhkpilliorkestri hommikune esinemine 
vallamaja ees.

Dirigendid tammepärgadega.
Fotod: Andrus Karpson

Räpina Valla Noorte Puhkpilliorkester ja dirigent Elli Käbin.

Professionaalide kõrval said esimest korda üles astuda ka 
palkmajaehituse eriala omandajad, kelle jaoks loodi võistlusele 
eraldi mitte-professionaalide (non-professional) klass. Selles 
kategoorias võistles kokku viis Hiiumaa Ametikooli õppurit, kes 
tõdesid, et tõeliste tegijatega oma oskuste proovilepanek on suur 
motivaator palkmajaehitust edasi õppida ning tulevikus vähemalt 
sama oskuslikuks meistriks saada, kui praegused võitjad. Mitte 
professionaalide klassi parimaks tunnistati Jüri Atonen. Hiiumaa 
Ametikooli palkmajaehituse eriala põhiõppejõud Andres Veel on 
tänulik, et selline võimalus on korraldajate poolt õpilastele loo-
dud. „Käsitöö palkmajaehitajate kutsevõistlus on õpilaste jaoks 

kindlasti hea suunaviit ja võrdlusbaas, mille järgi oma erialased 
sihid tulevikuks seada.“ Veel loodab, et sarnane võistlusformaat 
pakutakse välja ka järgmistel aastatel ning ei salga, et ihkab 
aastate pärast kõrgema kategooria poodiumil näha ka mõnda 
Hiiumaal oskuseid omandanud palkmajaehitajat.

 
Võistluse tulemused:
I koht Veiko Palm (EstNor OÜ) 26 minutit ja 29 sekundit
II koht Ahto Naruski (Saulerman OÜ) 30 minutit ja 45 sekundit
III koht Mario Küttmann (Hobbiton Home OÜ) ajaga 33 minutit 
ja 04 sekundit.
Parim võistleja mitte professionaalide kategoorias oli 
Jüri Atonen (Hiiumaa Ametikool).

 
Eesti Puitmajaliidu ja klastri korraldatava võistluse eesmärk 

on tutvustada ja väärtustada palkmajaehitaja ametit ning pro-
pageerida palkmajaehitust ja selle traditsiooni. Kutsevõistluse 
võistlusülesanne on valmistada üks palkmaja nurgatüüp, mille 
juures kohtunikud hindavad palgi paikapanemise kiirust ja täp-
sust. Võistluse võidab ülesande lühima ajaga ning korrektsemalt 
teostanud võistleja.

Palkmajaehitajate kutsevõistlust toetasid: RMK, ESSVE, 
Milwaukee, Räpina vald, AS Värska Sanatoorium.

Üritust toetab osaliselt Euroopa Regionaalarengu Fond Eesti 
puitmaju eksportivate ettevõtete klastri projekti raames.

  Eesti Puitmajaklaster

Eesti parim käsitöö palkmajameister on Veiko Palm

Parim palkmajameister on Veiko Palm.            Foto erakogust
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***
3. mail osalesid 7.a ja 7.b klassi õpilased SA Innove, HTMi ja EL 

Euroopa Sotsiaalfondi koostöös korraldatud oskuste festivalil „Noor 
meister 2018“, kus noored tutvusid erinevate elukutsetega ja nende 
õppimise võimalustega Eesti kutseõppeasutustes. 

Soovijad said osaleda töötubades, jälgida kutsevõistlusi, küsida 
nõu karjäärispetsialistidelt ning nautida lavaprogrammi. Päeva lõpus 
osalesid klassid Eesti Ajaloomuuseumi õppeprogrammis „100 sõlme 
Eesti ajaloost“. Tasuta bussitransporti Tallinnasse ja tagasi toetas 
SA Innove.

***
3. mail toimus 2.a klassis tööõpetuse tund, mille viis läbi lap-

sevanem Anne Aruste. Tunnis meisterdati emadepäevaks kaart. 
Õpilased töötasid usinasti ja tunni lõpuks valmisid ilusad kaardid. 
Lapsed tänasid juhendajat, kes lubas kunagi veel tulla kooli lastele 
midagi põnevat õpetama.

***
6. mail osalesid 1. klassi robootikaringi lapsed Lego FLLJr näi-

tusel “Veeseiklus”. Ettevalmistusi tehes uuriti vee kasutust, koostati  
projekt ja meisterdati plakat. Lapsed tutvustasid näitusel oma projekti 
ja plakatit. Päev oli tore ja meeldejääv.

***
7. mail toimus 1.b klassis tööõpetuse tund, mille viis läbi lapseva-

nem Mailis Kämbre. Tunni teemaks oli emadepäeva kaardi meisterda-
mine. Õpilased töötasid hoolega ning tunni lõpuks valmisid imeilusad 
kaunistustega kaardid. Lapsed olid tunnist väga vaimustuses ning 
soovisid edaspidigi midagi põnevat ja omapärast meisterdada.

***
8. mail käis 4.b klass õppekäigul Räpina Paberivabrikus. Kül-

lakutsujaks oli Marcuse ema Inga Unt, kes töötab paberivabrikus 
müügijuhi assistendina ja viib seal läbi ka õppekäike.

Lastel oli huvitav vaadata ja kuulata, kuidas vanapaberist saab 
kartong, millised olid vanasti masinad ning milliste masinatega ja 
kuidas töötatakse tänapäeval. Saime vaadata, kuidas paberimass 
liigub trumlitesse ja hiljem tuleb sealt välja kuum kartong, mis suurte 
masinate abil rullidesse keritakse. Üks rull kaalub sada kilogram-
mi. Nägime, mida kõike saab kartongist valmistada ning mida on 
leitud vanapaberi seest. Õppekäik oli põnev ja huvitav. Tänasime 
Marcuse ema toreda ringkäigu eest ja soovisime talle ilusat tulevast 
emadepäeva.

***
Kooli sünnipäeva tähistati neljapäeval, 10. mail. Üllatusesinejaks 

oli Sepo Seeman.
***

Vilistlaste kokkutulek toimus laupäeval, 12. mail.
Aitäh kõigile vilistlastele, õpilastele, külalistele, kooli töötajatele, 

endistele ja praegustele õpetajatele! Tänu teile kokkutulek õnnestus!

   
Endised ja praegused õpetajad. 

***
4. a klassi kunstitunni viis läbi Kauri ema Hille Kala. Kauri ema 

selgitas, kuidas teha emale ilusat rinnaehet, kasutades lõnga, pärleid 
või muid lihtsaid vahendeid. Natuke oli pusimist, kuid kõigil said valmis 
uhked heegeldatud ehted. Suur aitäh Kauri emale! 

***
Põlva maakonna koolide õppursportlased selgitasid neljapäeval, 

10. mail murdmaajooksu meistreid. Kokku startis 147 noort maakonna 
kaheksast koolist. Võisteldi kümnes vanuseklassis.

Räpina Ühisgümnaasiumist osales 29 õpilast. Nendest 11 õpilast 
saavutasid märkimisväärseid tulemusi. 1.–3. klassi tüdrukutest saavu-
tasid II koha Heleriin Liiske ja III koha Keidi Käär. 4.–5. klassi poistest 
saavutas Jaan Junson II koha. 6.–7. klassi arvestuses saavutasid 7. 
klassi tüdrukud kolmikvõidu: Janely Belausev I koht, Merlin Tolmusk 
II koht,  Karina Kolosova III koht. 7. klassi poistest saavutas Hardi 
Mathiesen III koha. 8.–9. klassi poistest saavutas pika edumaaga 
I koha Märten Kala, II koha sai Reimo Mestiljainen. 8.–9. klassi 
tüdrukutest saavutas III koha Sandra Poltan. 10.–12. klassi poistest 
saavutas II koha Philip Hrabrov.

Samal päeval toimus heategevuslik teatejooks, millel osalemisega 
kutsusid lapsed üles toetama Haapsallu ratastoolikasutajatele kohan-
datud mängu- ja treeningpargi rajamist. Räpina Ühisgümnaasium 
osales kahe võistkonnaga. Kokku osales 61 võistkonda maakonna 
üheksast koolist.  

***
14. mail toimus 1.b klassis kehalise kasvatuse tund, mille viis 

läbi lapsevanem Anneli Hirmo. Tunni teemaks oli kantritantsu õppi-
mine. Õpilased tantsisid huviga kaasa. Lastele tund väga meeldis. 
Nad tänasid juhendajat, palusid tal saata lingi, et nad saaksid kodus 
tantsida ning kutsusid teda veel külla.

***
15. mail osalesid 1.a, 1.b, 5.c ja 7.c klassi õpilased RMK loodus-

õppeprogrammis “Kevadet märkamas”. Retk algas RMK Kiidjärve 
Külastuskeskuse juurest ja kulges Ahja jõe kaldal kolmekilomeetrisel 

Roiupalu matkarajal. Retkejuhid juhtisid laste tähelepanu kevadistele 
looduse märkidele. Retke ajal tuli lastel lahendada ülesandeid ja 
programmi lõpus tehti ühine kokkuvõte kuuldust-nähtust. Retkejuhid 
kiitsid uudishimulikke ja tublisid lapsi, kes paistsid silma asjalike 
küsimuste ning nutikate vastustega.

Lastega olid kaasas õpetajad Hele Aia, Lilia Pillak ja Valve Peebu. 
Aitäh ka lastevanematele, kes veetsid meiega koos selle kevade 
kõige kuumema päeva.

***
7.b klassi õpilane Aleksandra Kukk saavutas III koha Euroopa 

Kultuuripärandiaasta 2018 raames toimunud üleriigilisel Pärandite-
gijate konkursil tööga „Lugu Mooste viinavabrikust ja selle viimasest 
piiritusemeistrist“, mis räägib tema vanavanaisast. 

***
17.–20. mail külastasid meie kooli õpetajad Plociczno Tartak kooli. 

Tutvusime Poola koolisüsteemi ja hariduseluga, kultuuriväärtustega 
ning nautisime looduspargi võlusid. Koostöö on kestnud juba kaks 
aastat ning sügisel on oodata nende õpetajaid meile külla.

***
21. mail toimus abiturientide viimase koolikella aktus.

Abiturientide tutipidu.
***

21. mail toimus Põlvamaa “Ettevõtlike koolide” võrgustiku õppe-
käik Valgamaa koolidesse. Külastati Hargla kooli ja lasteaeda, Valga 
põhikooli ja Valga gümnaasiumi.

Räpina Ühisgümnaasiumist osalesid õpetajad Lilia Pillak ja 
Merle Kingla.

***
22. mail käisid 2.b klassi õpilased Hando ema eestvõtmisel met-

sas matkal. Koos Hando, Kevini ja Hannese emadega valmistasid 
lapsed külma keefirisuppi. Ühiselt tükeldati kurgid, tomatid, kanakoi-
vad, paprikad, sibulad ja valmistati ka pannkoogitainas. Pärast supi 
söömist sai igaüks endale pannkooki küpsetada ja lõkkel vahukomme 
grillida. Lastele meeldis väga joosta, mängida, toimus köieveovõistlus. 
Meeleolu tegi veel eriti heaks väga soe päikesepaisteline ilm. Aitäh 
emadele toreda ja vahva päeva eest!

***
23. mail käisid 2.a klassi õpilased matkal Meenikunno rabas, 

kus toimus õuesõpe „Sisalikuretk rabas“. Tunni viis läbi lapsevanem, 
keskkonnaameti spetsialist Mari Kala.

Esimese kooliastme lastele kohandatud Keskkonnaameti aktiiv-
programmi “Sisalikuretk rabas” läbimise eesmärk oli lastes teadmis-
te- ja õpihuvi äratamine, raba elustiku tundmaõppimine ning hooliva 
suhtumise varajane kujundamine.

Retkel õpiti tundma raba eripära ja arusisaliku eluviise. Kohe 
alguses tuli leida endale paariline, kellega koos täideti mitmeid üles-
andeid. Näiteks tuli ümbrust vaadata arusisaliku silmade läbi ja leida 
vastused erinevatele küsimustele. Ilm oli suviselt soe ja päikeseline. 
Lastele meeldis väga kevadine õitsev raba. Ürituse lõpus tänati matka 
läbiviijat Mari Kala toreda päeva eest.  

***
21. mail osalesid mudilas-, laste- ja poistekoor Põlvas koondproo-

vis. Harjutati ühiselt Põlvamaa lauljatega võrukeelseid laule ning õpiti 
laulude ilmestamiseks liikumist.

***
Kogu õppeaasta väldanud 6. klasside õpilastele mõeldud koo-

litusprogramm “Kaitse end ja aita teist” (KEAT) lõppes 23. mail 
ohutuspäevaga Põlvas.

Põlvamaa koolide kaheksaliikmelised meeskonnad läbisid erine-
vaid tegevuspunkte, kus õpilastel tuli täita mitmesuguseid ülesandeid. 
Tegevuspunkte sisustasid Päästeamet, Politsei- ja Piirivalveamet, 
Kaitseliit, Eesti Punane Rist, Maanteeamet, Demineerimiskeskus 
jt. Pikk ja tegus päev lõppes KEAT-olümpiaga, mille raames toimu-
sid erinevad lõbusad teatevõistlused.

***
24. mail toimus Põlva Muusikakoolis „Laulukarusselli“ esimene 

voor.
Meie koolist osalesid 11–13-aastaste lauljate grupis Heleriin 

Liiske ning Remon Ainson, kes pääses edasi teise vooru. Õpilasi 
juhendavad A. Silm ja M. Aruküla.

***
28. mail toimus 9. klasside õpilaste viimase koolikella aktus.

Põhikooli tutipidu.
***

6.a ja 6.b klassi õpilased külastasid Rakveres asuvat Eesti Po-
litseimuuseumit, mis tutvustab politseiniku igapäevatööd, politseiala 
valdkondi ja Eesti politsei ajalugu. Õpilased osalesid haridusprog-
rammis, mis andis võimaluse katsetada turvavööstendi, mõõta oma 
reaktsioonikiirust, proovida väsimusprille, osaleda massirahutuses, 
võtta sõrmejälgi ja läbida laserkiirtega turvatud ruum.

Tutvuti politsei patrullauto ning politseibussiga (osalejad said 
teada, mis tunne on istuda politseinikuna ja kinnipeetavana politsei-
bussis). Huvilistel oli võimalus istuda pöörlevas autos, mis imiteerib 
olukorda, kui auto on avariisituatsioonis üle katuse rullunud. Kes 
soovis, sai proovida patrullmootorrattaga sõitmist.

Seejärel külastati Lahemaa rahvuspargi territooriumil asuvat 
Oandu looduskeskust, mis on metsanduslikku pärandkultuuri tut-
vustav keskus. Tutvuti külastuskeskuse 150-aastase peahoone ja 
selle ekspositsiooniga. 

***
Tartus Tamme staadionil toimus 29. mail suur võimlemispidu 

“Käänulised teed”.
Seitsmendat korda toimuvale peole tuli kokku ligi 3000 võimlejat. 

Sealhulgas Räpina Ühisgümnaasiumi 1.–2., 3.–4. ja  5.–6.  klassi 
võimlejad.  

***
Räpina Ühisgümnaasiumi 4.a ja 4.b klass võtsid osa toredast 

kampaaniast “Eesti parim ujumisoskusega klass”.
Kampaanias osalemiseks tuli õpetajal kontrollida õpilaste uju-

misoskust ujumistunnis. Õpetaja luges kokku, mitu õpilast läbivad 
edukalt ujumisoskuse kompleksharjutuse ja saatis tulemused Eesti 
Ujumisliitu. Õnn naeratas 4.a klassi õpilastele, kes said auhinnaks 
värvilised ujumismütsid.

***
29. mail toimus 2.a klassil disko Arturi koduõues, mille korraldas 

onu Jaan. Tantsimise vaheaegadel mängiti erinevaid mänge ja söödi 
kodust kaasavõetud toitu. Huvitav oli väike jalutuskäik Räpina pargis, 
kus lapsed õppisid tundma pargis kasvavaid puid ja põõsaid. Lastele 
meeldis väga selline vabas looduses toimunud üritus. Suur tänu onu 
Jaanile, kes oli ürituse eestvedaja.

***
30. mail viibis 10. klass lahtiste uste päeval Tapa sõjaväelinnakus. 

Oli võimalik uudistada masinaid ja relvi, näha sõdurite varustust ja 
nendega juttu ajada. Õpilasgruppidele olid välja mõeldud erinevad 
võistlused sõdurpoiste juhendamisel.

***
30. mail käisid kolmandate klasside õpilased õppeekskursioonil 

Elistvere Loomapargis ja Jääaja Keskuses. Oli tore teadmisterohke 
ja iseavastamise päev.

***
31. mail viibisid 8. klassid Tartus tagurpidimajas ja lustisid põge-

nemistubades. Oli üks tore päev!
***

31. mail suundusid 5.c+7.c klassi poisid koos õpetajaga tegeliku 
elu keskele, et selgust saada massi- ja mahuühikutes. Kaupluses 
Konsum uuriti kaks tundi, mida saab osta liitrites, detsiliitrites, milliliit-
rites, grammides ja kilogrammides. Saadi aimu tonnist ja tsentnerist.

***
1. juunil külastas 7.a klass Mooste Mõisakooli, kus toimus ühine 

klassiõhtu sealsete 7. klassidega, kellega on neil vastastikused 
sõprussidemed alates 2017. aasta kevadest. Klassiõhtu algas 
Mooste kooli õpetaja Helen Juhkami korraldatud fotojahiga Mooste 
mõisakompleksis. Õhtu jooksul mängiti üheskoos erinevaid mänge 
ja veedeti mõnusalt aega.  

7.a klass lõpetas õppeaasta 11.–12. juunil klassimatkaga, mis 
andis noortele võimaluse mitmekülgseks kogemus- ja avastusõp-
peks elavas looduskeskkonnas. Matk algas päevase süstaretkega 
Võhandu jõel, mille käigus õpiti kuidas ohutult vee peal matkata, 
tutvuti Võhandu ürgoru looduse ja paljanditega ning saadi närvikõdi 
vanade veskipaisude ületamisel. Lõunapausi järel Leevil tutvustas 
kohalikku elu ja Leevi muuseumi lastele varasema koolidirektorina 
tuttav Rein Raadla. Jõematka järel seati üles laager Süvahavva Loo-
dustalu külalislahkele õuele. Õhtupoolik veedeti sportlike tegevustega 
matkainstruktor Märt Juhansoni juhendamisel, kes õpetas noortele 
köitega laskumist ja ronimist, tutvustas olulisemaid matkatarkusi ning 
viis läbi koostöömängu. Õhtuse lõkke järel kiirelt saabunud hommik 
ootas noori lapsevanemate valmistatud pannkookidega. Hommiku-
söögi ja laagriplatsi korrastamise järel tutvustas taluperenaine Reet 
Pettai noortele maaelu ja näitas, kuidas kasvatatakse ökoloogiliselt 
puhtalt maitse- ning ravimtaimi.

 Maie Oper, RÜG õppejuht
Fotod kooli erakogust  
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Räpina kooliõpilane ja ÜRO kestliku arengu eesmärgid 
tunduvad olevat üksteisest vägagi kaugel asuvad teemad. Kui 
kooliõpilase elu kujutab enamus meist suurema vaevata ette 
(iseasi muidugi, kui palju see enam tegelikkusele vastab), siis 
sõnapaar kestlik areng ei tekita enamasti mingeid emotsioone. 
Ehkki kestlik areng – varem kasutati ka sõnu jätkusuutlik ja sääs-
tev – kõlab sisutühjalt, siis mõtlema hakates on sisu enam kui küll. 
Lihtsalt öeldes on tegemist tasakaalu leidmisega planeedi piiratud 
ökoloogiliste ressursside ja inimestele heaolu loomise vahel. 
Millises maailmas me elame aastal 2030? Ja millises maailmas 
tahaksime elada ning kuidas sinna jõuda? Hetkel viiendas klassis 
käiv õpilane on siis umbes kahekümne viie aastane. 

Eesti on ÜRO liikmesriigina leppinud juba pea kolm aastat 
tagasi kokku ülemaailmsetes kestliku arengu eesmärkides – 17 
eesmärgi ja 169 alaeesmärgi abil on sõnastatud maailm, kuhu 
tahame jõuda. Tahetakse kaotada kõikjal maailmas vaesus, 
kaitsta inimõigusi, võidelda soolise ebavõrdsuse vastu ning ta-
gada planeedi loodusressursside jätkusuutlik majandamine. Ja 
kuidas see kõik on ikkagi seotud Räpina kooliõpilasega? Vastus 
on ilmselge – tegevusi ei vii ellu institutsioonid, vaid ikka ja ainult 
inimesed. See, kas me näeme ennast muutuste keskmena, kui 
paljudel meist on silma ja kõrva ebavõrdsuse suhtes ning mida 
me sellega peale hakkame – sellest sõltubki, millises maailmas 
me aastal 2030 elame. Me kõik tahame elada järjest paremini, 
majanduskasv on Eestis üks olulisimaid väärtusi. Probleem on 
aga sellest, et majanduskasv tuleb looduskeskkonna ja seega 
ka järgmiste põlvkondade arvelt. Küsimus, kuidas leida tasakaal 
enda heaolu ning säästlikkuse vahel, on olulise tähtsusega. Ja 
see küsimus võiks tekkida meis juba päris noorena.

Selleks, et Räpina õpilasi panna mõtisklema kestliku arengu 
teemadel otseselt või kaude, korraldas Peipsi Koostöö Keskus 

kõkutamine ja kestlik areng Räpina koolinoortele
koos Räpina kooli huvijuhi Marika Ääremaaga Räpinas õpilas-
tele orienteerumismängu. Kes parasjagu eksamit ei teinud, said 
osaleda. 

Kümnest punktist koosneval rajal tuli lahendada mitmeid 
ülesandeid kompimiskotist ja lõhnatopsist asjade tuvastamise 
kuni fotode uurimiseni. Aitäh kõigile abis olnud õpetajatele, kes 
tegevuspunktides õpilasi suunasid ja uusi uksi aitasid avada. 
Kogu retke jooksul oli noortel ka kõkutamise ülesanne - kõnni 
ja kummarda ning võta üles prügi. Kui Räpina tundus minu kui 
külalise silmale korras ja puhas, siis õpilaste toodud prügikotid 
panid sellele muljele paraja põntsu. Kilepakendis pulgakujulise 
maiustuse “Ice stick” müüjad koguvad koos prügistajatega küll 
endale võlga looduse ees – neid väikeseid pakendeid leidsid 
õpilased umbes saja ringis, kuid ilmselt oluliselt suurem kogus on 
jäänud lendlema loodusesse. Näited, kuidas põlevkivi on seotud 
Eesti kestlike valikutega ning kas eelistada kodust piparmündi-
teed või kohvi, olid peidus erinevates ülesannetes. Ka väikesed 
valikud on lõpuks olulised.

Kooliõpilaste orienteerumisretk oli üks osa maailmaharidusli-
kust projektist, mida rahastab Välisministeerium arengu- ja huma-
nitaarabi vahenditest. Sügisel ootab osalejaid sotsiaalreklaamide 
konkurss ning maailmanädal.

Ja lõpetuseks veel info, et Räpina Ühisgümnaasiumi noorte 
poolt kõkutamisega kogutud panditaara väärtus oli kokku 3 eurot. 
Ootamatult ei pakkunud aga taaraautomaat annetamise võima-
lust, nii et tšekk jäi poodi koos palvega anda see edasi inimesele, 
kes seda tõepoolest vajab.

Eeva Kirsipuu-Vadi, 
Peipsi Koostöö Keskus

Maiustuse “Ice stick” pakendeid leiti kõige rohkem.
Fotod: Eeva Kirsipuu-Vadi

Räpina Ühisgümnaasiumi noorte poolt kõkutamisega  
kogutud panditaara väärtus oli kokku 3 eurot.

Räpina Ühisgümnaasiumis idanes aastaid idee rajada koolile 
õuesõppeklass. Selle plaani aitas ellu viia MTÜ Räpina Ühisgüm-
naasiumi Vilistlaskogu, kes võttis väliklassi ehitamise enda kanda 
ja andis valminud klassi kooli kasutusse.

Vilistlaskogu taotles klassi ehituseks vajalikud rahalised 
vahendid MTÜ Piiriveere Liider kaudu Eesti maaelu arengukava 
2014–2020 Leader-meetmest. Projekti toetati summas 8820 
eurot, väliklassi kogumaksumus on 9996 eurot. Klass valmis 
OÜ-s Harmony House, kes hoolitses ka selle paigaldamise eest 
kooli siseõuele. Kevadiste ilmade saabudes võeti talvel valminud 
väliklass peaaegu kõigi ainete õpetajate poolt ka aktiivsesse 
kasutusse, viies seal läbi tunde ja katsetades sealseid võimalusi.

 Õuesõppeklass õpikeskkonnana toetab meie kooli suun-
dumust õppijakeskse õppe juurutamisel, kus õppetegevuses 
võtavad aktiivse rolli õppijad koos isikliku vastutusega õppe-
tulemuste suhtes. Tänapäevane õpikäsitlus on suunatud õppe 
korraldamisele lähtuvalt alustõest, et uus teadmine luuakse iga 
üksiku õppija teadvuses, sidudes uudse info ja kogemuse igaühe 
varasemate isiklike teadmiste ja kogemustega, laiendades neid 
ning andes neile uue tähenduse või koguni uue sisu.

Valminud väliklass pakub koos kooli siseõuega mitmekülgseid 
võimalusi õppimiseks just läbi õpilase enda vahetu tegevuse 
ning selle kaudu saadava kogemuse, mis õpetaja toel seotakse 
ühtseks teadmiste tervikuks.

Kõige enam on väliklassist tuge loodusainete õpetamisel. 
Näiteks on seal võimalik proovida ise erinevate taimede istuta-
mist ning jälgida nende arengut ja viia läbi paljusid muid katseid, 
mida siseruumides oleks võimalik vaadelda üksnes videote 
vahendusel.

Täiesti uudsena, vähemalt Lõuna-Eestis, on väliklassi ehita-
tud kaetav liivakast, mida saab kasutada ajalooõppes arheoloo-
gide tegevustega tutvumisel viisil, mis võimaldab õpilastel oma 
käega proovida, kuidas toimuvad väljakaevamised ja püüda 
leidusid ka veidi praktiliselt uurida. Õnnelikeks esmakaevajateks 
uues väliklassis said kooliaasta lõpul 6. klasside õpilased, kes 
kaevamise ja leidude väljapuhastamise järel püüdsid leitud pu-
delikesi üheskoos dateerida.

Koolipere tänab MTÜ Räpina Ühisgümnaasiumi Vilistlaskogu 
liikmeid ja iseäranis Toomas Heeringut, kelle nõu ja tegevuse toel 
on Räpina Ühisgümnaasium saanud juurde olulise õpikeskkonna.

Tarmo Tammes
RÜG ajaloo- ja ühiskonnaõpetuseõpetaja

Räpina kool sai õuesõppeklassi
6. klass sai aimu arheoloogide tööst.   Foto: Tarmo Tammes

41. Türi Lillelaadal toimunud Noor Aednik 2018 võistlusel 
pandi proovile noorte aednikuhakatiste oskused õpitaval kutse-
alal. Koostöös Innovega korraldas Räpina Aianduskooli võistlust 
lillelaadal esimest korda. Varasemalt on samanimeline võistlus 
toimunud Räpina Aianduskoolis, Maamessil ja ka Noor Meister 
suurvõistlusel Tallinnas. 

Kutsevõistluse Noor Aednik eesmärgiks on kokku tuua 
aiandust õppivad noored üle Eesti. Sellel aastal osales lisaks 
aianduskoolile võistlusel ka Kopli Ametikool. Arvestatavat konku-
rentsi pakkusid välisvõistlejad Rumeeniast, Serbiast, Ungarist ja 
Saksamaalt. Kokku oli kaheksa võistlejat. Osalejate aianduslikke 
teadmisi ja oskusi kontrolliti seitsme erineva ülesandega. Võistle-
jad pidid ära tundma taimi ning kirjutama vastuseid ladina keeles, 
samuti poogiti valmis üks perepuu, määrati viljade kaalu ja abiva-
hendeid kasutamata mõõdeti aianööri pikkust. Erilist tähelepanu 
pöörati sellel aastal taimekaitsele ning selleteemalisi ülesandeid 
oli võistlusel kaks – esiteks aja peale isikukaitsevahendite selga 
panemine ja teiseks kahjustuspildi tuvastamine, sobiliku taime-
kaitsevahendi valimine ja kulunormi arvutamine.

Kui kõik võistlusalad toimusid individuaalselt, siis viimases 
jõukatsumises, kasvuala ruumala, kasvuturba ja väetise koguse 
arvutamine, moodustati loosiga tiimid. Eesmärk oli noored panna 
koostööd tegema nii, et suhtluskeeleks ei ole emakeel. Lisaks 
keelebarjäärile tekitas võistlejatele lisapingeid ka ootamatult sada-
ma hakanud äikesevihm, mis mõneks ajaks võistluse katkestas. 
Ärevus aga ei lubanud võistlejatel vihmasaju lõppu ära oodata 
ning võõrasemade istutustöö jätkus üsna pea.

Noori aednikke oli palutud hindama kohtunike kogu, kuhu 
kuulusid inimesed, kes on igapäevaselt aiandusega väga tihedalt 
seotud. Juba mitmeaastase kohtunikukogemusega sellel võistlu-
sel olid esindatud Aiatark Väino Eskla ning Baltic Agro esindaja 
Marge Olo. Esimest korda said vastutusrikast ametit proovida 
Marge Starast Eesti Maaülikoolist, Margus Vahtramäe Kanepi 
Aiandist ning Lembit Kaarna Aiasõber OÜ´st.

Liisi Kont,
Räpina Aianduskooli puuviljanduse õpetaja

Eesti parim noor aednik aastal 2018 on  
Jaano oras Räpina Aianduskoolist

Jaano Oras on tänavune parim noor aednik.

Noored aednikud ei mallanud oodata vihmasaju lõppu.
Fotod: Kalle Toom

Meresõbra pop-up kool  
heiskab taas purjed

11. juunil alustab Maardust taas pop-up merekool „Me-
resõber“, mis on pühendatud Eesti Vabariigi 100. sünni-
päevale. Juubeliaasta suvel liigub mobiilne merekool koos 
juhendajatega kaheksasse Eesti paika nii rannikul kui ka 
sisemaal. Kolme aastaga on merekoolis käinud 1700 huvilist. 
Räpinasse jõuab merekool 30. juulil.

„Meresõbra pop-up kool lähtub unistusest, et Eesti Vabariigi 
100. sünnipäevaks saaks merega suuremaks sõbraks tuhanded 
Eesti lapsed ja noored,“ sõnas Riigikantselei EV100 programmi 
juht Maarja-Liisa Soe. „Juubeliaasta suvel kutsub liikuv merekool 
juba neljandat korda noori tutvuma erinevate veespordialadega,“ 
lisas Soe.

“Huvi vee ja merespordi vastu on väga suur ja ootame, ka 
sel aastal  meie kooli sadu ja sadu merehuvilisi” ütleb projekti 
eestvedaja Indrek Ilves. “Tore on näha neid õnnelikke nägu-
sid, kes on merega  sinasõbraks saanud. Meie suur lootus on 
sütitada neid inimesi, kes võiks mereharidust edasi anda ka siis 
kui “Meresõber” on järgmisesse kohta liikunud. Narva-Jõesuu 
purjespordikool just niimoodi sündiski ja see võiks olla kõigile 
teistele inspiratsiooniks,” lisas Ilves.

Liikuv merekool annab sadadele huvilistele vahetu kogemuse 
merel käimisest ja võimaluse tutvuda merega seotud vaba aja 
veetmise viisidega. Kõiki meresõpru juhendavad oma ala asja-
tundjad ning suurt rõhku pannakse veega seotud spordialade 
turvalisusele.

Meresõbra merekoolis saab proovida nelja veega seotud 
spordiala: purjetamine, lohesurf, kajakiga ning SUP-lauaga 
sõitmine.

Merekooli toimumiskohad, ajakava ja registreerumisvormid 
leiab www.meresober.ee Jooksvalt värske info ja fotod on üleval 
ka Meresõbra Facebooki lehel.

Pop-up merekooli “Meresõber” koordineerib Eesti Jahtklu-
bide Liit.

2018. aastal möödub 100 aastat Eesti Vabariigi loomisest. 
Lähem info juubeliürituste kohta on leitav veebilehelt www.
EV100.ee.

Kaidor Kahar
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Lastekaitsepäeval Tartus
1.juunil osalesid Mehikoorma Põhikooli 1.–6.klassi õpilased 

Tartus lastekaitsepäeval „Sajaga linna lustima”, mis oli pühenda-
tud Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale ning kultuuripärandi aastale.

Õpilastel oli kaasa võetud enda meisterdatud käejälg „Hea 
soovi käsi”, kuhu oli kirjutatud soov Eesti Vabariigile. Laste meis-
terdused „Heade soovide käed” koguti kokku ning sada head soovi 
lubati edastada Eesti Vabariigi valitsusele kingituseks.

Piirkond Tartu Kaubamajast Raekoja platsini oli jagatud erine-
vateks kihelkondadeks, kus toimusid mitmesugused õpitoad. Meie 
kooli õpilased võtsid osa tervise- ja ohutuse-, teaduse-, kunsti-, 
spordi-, tantsu-, muuseumite-, pärimus- ning noortekihelkondade 
töötubadest.

Päeva lõpus valmistati üheskoos 100-meetrine EV 100 tort, 
mida hiljem üheskoos söödi.

Lastele see üritus meeldis, nad said veel enne suvevaheajale 
minekut osa võtta ühest toredast ja harivast õppepäevast Tartus.

Ege Helleng
Mehikoorma Põhikooli direktor

Veebruari kuust alates on Mehikoorma PK 4.–6. klasside 
õpilased osalenud kõikvõimalikel ohutusteemalistel koolitustel. 
Saadi palju teoreetilisi teadmisi tule,-vee,-lõhkekehade,-elektri,-
keskkonna,-liiklusohutusest ja esmaabist.

Kõike seda võttis kokku üks väga praktiline ohutuspäev Põlva 
Kooli territooriumil. 

Korraldajad, eesotsas Merili Liivojaga olid kokku pannud 
tõeliselt tegevusterohke ohutusalase laagri.

Üritusel osales sel aastal 14 võistkonda. Mehikoorma Põhi-
kooli lastel oli see esmakordne osalemine Põlvamaa koosseisus. 
Meeldejäävamad tegevused olid seotud pöörleva autoga, joobe 
puhumine pärast kalja joomist ja Tõmmu kommi  söömist ning 
alkoprillidega liikumine tähistatud rajal. Sai kustutada tuld nii 
teki kui tulekustutiga ja uurida uut päästemasinat. Tuleb välja, et 
mürske võib leida ka puu otsast.

KEAT (Kaitse end ja aita teist) programm on mõeldud eel-
kõige 6. klasside õpilastele eluks vajalike oskuste, teadmiste ja 
kogemuste omandamiseks.

Läbida tuli 15 tegevuspunkti. Vahepeal sai ka lõunat ja oodet 
süüa.  Toit oli väga maitsev. 

Tegevusi jätkus mänguliselt ja lustlikult õhtutundideni. Ka 
ilmataat hoidis sooja päikeselist ilma kuni veemängudeni.

Üritus lõppes tõelise lustliku veeolümpiaga, kus ei jäänud 
kuivaks mitte ükski osaleja. 

Ohutuspäeva toimumise eest peab kindlasti tänama Pääs-
teametit, Politsei- ja Piirivalveametit, Maanteeametit, Kaitseliidu 
Põlva malevat, Eesti Punase Risti Põlvamaa Seltsi, Keskkonna-

Esiplaanil Mehikoorma Põhikooli õpilased valmistamas 
EV 100 torti.                                                 Foto: Inga Rõžova

Ülesanne metsast leituga lõke süüdata polnud just kerge 
ülesanne, kuid hakkama saadi!                     Foto: Inga Rõžova

Mehikoorma „Lennukad noored” 
Ridali Lennuklubi avastamas

   Alates 2016. aasta lõpust on Meeksi, Luunja, Mäksa, 
Võnnu ja Tartu valla noorsootöö tegijad regulaarselt kohtunud ja 
koostanud ühise tegevuskava kaheks järgnevaks aastaks. Olu-
lisel kohal on, et üha rohkem noori leiaks endale huvipakkuvaid 
eneseteostuse võimalusi.

Sel korral käisime  „Lennukate noortega” Ridali Lennuklubi 
avastamas. Seal toimuvad huvilennud purilennukite- ja mootorlen-
nukitega. Noored tutvusid erinevate väikelennukitega. Soovijatel 
oli võimalik lennujuhtimissimulaatoriga jäljendada lendutõusmist 
arvutipõhises keskkonnas. Instruktoriga koos sai noor lennata 
neljakohalise mootorlennukiga ja nautida suurepärast vaadet, 
mis avanes kõrgustest. Mõnele noorele oli lennureis esmakord-
ne.   

Kogemuste võrra saime kõik rikkamaks. Ridali  Lennuklubi on 
üks ütlemata tore koht, kuhu võiks ka hiljem koos perega minna.

Inga Rõzova,
huvi-ja noorsootööjuht

Mehikoorma Põhikooli õpilased  
kEAT ohutuspäeval

inspektsiooni, Häirekeskust, Demineerimiskeskust, Elektrilevi ja 
Operation Lifesaver Estonia meeskondi, kes tegid päeva tõeliselt 
nauditavaks. 

Inga Rõzova,
Huvi-ja noorsootööjuht

Üks aastaring selle õppeaasta tegelaskuju Lepatriinu selt-
sis on mööda saanud. Lepatriinu lendas ära suvepuhkusele ja 
temaga koos lõpetasid lasteaia meile armsaks saanud, sügisel 
kooliteed alustavad lapsed. Tuult tiibadesse neile kõigile…

Lasteaed on justkui lapse teine kodu ja kodust saab alguse 
Eestimaa. Eesti Vabariik 100 raames oleme erilise hoolega suu-
nanud lapsi väärtustama ja hoidma oma kodu ning kodukanti. 
Selleks on meie tragid õpetajad planeerinud läbi aasta lastele 
erinevaid õppetegevusi, korraldanud koostööõhtuid vanematega, 
teinud ekskursioone erinevatesse asutustesse. 

Naudime seda, et elame väikeses rohelises aedlinnas. Laste-
aeda ümbritseb avar ja ruumiküllane õueala. See annab meile 
ideaalse võimaluse lähtuda töös J. Käisi põhimõtetest-  läbi aktiiv-
se tegutsemise looduses õpib laps ümbritsevat väärtustama ja 
hoidma. Üks põnev näide meie maikuu tegemistest oli veenädala 
õppepäev õues. Üheskoos õpiti läbi mängu loendama, värve 
tundma, kunsti looma, katseid tegema- loovust rakendati igal 
võimalikul viisil. Päikesepaisteline ja suvesoe ilm oli kirsiks tordil.

Uhke tundega esindasid meie kooliminejad lasteaeda koha-
likul Räpina laulu-ja tantsupäeval, samuti Kagu-Eesti tantsupeol 
Intsikurmus. Selleks tehtud töö ja vaev tasus end ära, sest 
emotsioon ning hea tunne jääb südamesse pikaks ajaks. Loo-
detavasti sai nii mõnigi laps endale tantsupisiku ja jätkab sama 
rada kooliteel.

Ühe olulise oskusena õpivad lapsed koolieelses eas looma 
ja hoidma sõprussuhteid. Heaks eeskujuks on täiskasvanu- las-
teaias õpetaja, kodus lapsevanem. Oleme loonud koostöösuhted 
Saksamaa Myhleni lasteaiaga. Sipsikute rühma õpetajad näitasid 
direktor Mandyle meie lasteaeda ning tegid ringkäigu Räpina 
kaunimates kohtades. Lepatriinude ja Krõllide pere on tutvusta-
nud eesti kultuuri, keelt ja kombeid meie vabatahtlikele Aytajle 
ning Tetianale. Nemad omalt poolt on saanud tutvustada meie 

Lepatriinu tegusad ja lõbusad päevad lasteaias

Kõige nooremad tegutsemas veepäeval.
Foto: Kätlin Kaljas

kollektiivile enda kodumaa tavasid ja traditsioone. Laste võõrkeele 
oskus on täienenud nii inglise, vene  kui ka aserbaidžaani keelsete 
sõnadega.  Toimunud on kolm Erasmus+K2 projektikohtumist Läti, 
Rumeenia ja Hispaania kolleegidega ning kohe-kohe juulis saame 
võõrustada neid Räpinas. On olnud teguderohke ja inspireeriv 
õppeaasta. Nüüdseks on aeg mõlgutada suvemõtteid ja koguda 
uusi ideid algavaks sügiseks.

Kaunist suveaega kõikidele peredele Räpina Lasteaed  
Vikerkaar kollektiivi nimel,

Kätlin Kaljas
õppealajuhataja kooliminejad 2018

Lepatriinude rühm 
Ehte, Mattias Marek
Hendrikson,Ketrin 
Hirmo,Rasmus 
Ignašov, Renata 
Kaljas, Kathriin
Karsna, Grettel
Kirats,Triinu-Liis
Koser, Kaileen
Kurvits,Maarek
Kusnets, Ainar
Lillik, Daniel
Mertsina, Henri
Märks, Mirtel
Roosileht, Roger
Talvik, Harri 
Vahtramäe, Alvin 
Veidner, Salme Katarina

Muumide rühm
Alvere, Hanna
Avarmaa, Liina
Grišina, Jete
Hendrikson, Karl Erich
Häidma, Karl
Kokmann, Joanna
Kozer, Lilian
Paalman, Lucas
Rahasepp, Rasmus
Stepanov, Reio

Krõllide rühm
Ilus Markus
Miroljubov, Markus
Pärtin, Kadrine-Elisabeth
Sõukand, Robin
Tolmusk, Erki
Peedimaa, Oskar Johannes

Päiksekiire rühm
Kivitar, Emili
Granbak, Heleri 
Lundve, Lauri 
Põkka, Bogdan 
Justus, Oliver 
Sell, Hanna-Maria 

Eesti Mõisakoolide Ühenduse külastusmäng „Unustatud 
mõisad“ on populaarne ja paneb mõisahuvilised liikuma. Kagu-
Eestis on tänavu Räpina mõis ainus osaleja, lähimad naabrid on 
Vana-Kuuste, Rogosi ja Palupera mõisakoolid. Kakskümmend 
seitse mõisakompleksi, millest osades asuvad koolid, on küla-
listele sel aastal neljal päeval avatud: 21. ja 22. juuli, 4. ja 18. 
august kell 10–18.

Räpina mõisa härrastemajas toimub igal täistunnil giidiga 
jalutuskäik. Rõdukohvikus toimetab Kersti Purge, Uueskuues 
Koduköök OÜ. Uuel perenaisel on pakkuda uus mõisakook ja 
muud maitsvat.

Traditsiooniliselt on meil kella kolme kontserdid. Puhkpillimuu-
sikafestival „Räpina Jazz 2018” toimub endise räpinlase Anton 
Kogani ettevõtmisel juba kolmandat korda, seekord 21.–22. juuli. 
Räpinasse on kutsutud kaks jazzorkestrit: Valgast „Piirilinna big-
bänd” Jose Antonio Page Ramirez’i juhendamisel ning Valmiera 
bigbänd „Valmieras puikas” Gunārs Geguševsi juhendamisel. 
Pilvitu taeva ja mõnusalt sooja ilmaga musitseerivad pillimehed 
mõisapargis.

4. augustil toob kontserdiagentuuri Kammermuusikud kunstili-
ne juht Diana Liiv Räpinasse osakese kammermuusikute suvefes-
tivalist. Ajaloolises ja hubases õhkkonnas kohtuvad suvefestivalil 
mõisalood, mängud ja muusika. Sel aastal on festivali kontsertide 
kavad seoses EV100-ga keskendunud Eesti ning Eestiga seotud 
heliloojate muusikale. Esinejad Iris Oja (metsosopran), Atlan Karp 
(bariton), Kadri-Ann Sumera (klaver) vestlevad publikuga esita-
tavast muusikast. Kavas: Mart Saar, Lepo Sumera, Veljo Tormis.

Klaveriduo Ebe Müntel ja Jorma Toots astub Räpina mõisa 
kammersaalis külastajate ette 18. augustil. Nad on järjepidevalt 
koos mänginud 2004. aastast. Samal aastal osaleti edukalt Eesti 
noorte interpreetide konkurss-festivalil “Con Brio”, kus jõuti finaali. 

Hooajal 2008–09 osales duo mitmel rahvusvahelisel jõuproovil ja 
saavutas laureaaditiitli kõrgetasemelisel Byalistoki klaveriduode 
konkursil Poolas. Duo repertuaaris on lisaks klassikale ja Eesti 
muusikale oluline koht ka orkestriteoste transkriptsioonidel. Meil 
on suur rõõm ja au võõrustada pianiste, kelle juured on Räpina 
vallas Pedaspääl. Jorma Toots töötab õpetajana Heino Elleri 
nimelises Tartu Muusikakoolis ja instrumentaalmuusika lektorina 
Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias, Ebe Müntel on tema 
abikaasa.

Armas vallarahvas, muuseumisõbrad, muusikakooli õpetajad 
ja õpilased, ärge unustage Räpina mõisat, tulge giidiga jalutus-
käigule, kontsertidele ja kohvikusse, nautige suve!

Kersti Murumets, muuseumi juhataja

külastusmäng „Unustatud mõisad“ tuleb taas

Foto erakogust
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Setumaa piirid
Tulin Harjumaalt aianduskooli
Kagu-Eesti, kus meie maa Krimm. 
Siin on soojem ja rahvas on hooliv 
kuid üks küsimus kummitas mind.

Olin kuulnud, kas usu või mitte, 
setul puss kaasas kirmaskil. 
Nüüd ma soovisin, et keegi ütleks, 
kus on Eesti- ja Setumaa piir.

Kodus teati, et teiselpool Tartut 
juba algabki Setumaa. 
Sõitsin Luunjas jõest üle, siin öeldi: 
„Piir on seal, kus on Räpina.“

Sinna kooli ma tahtsingi minna, 
et saaks aednikuks õppida. 
Kuulsa paberivabriku linnas 
selgus, seal oli Võrumaa.

Läksin otsima Setumaa piiri 
kuni Võõpsuni sedasi. 
Nägin piiri, mis Võhandu jõgi, 
aga Võõpsu läks edasi. 

Siinpool Võhandut alevik Võõpsu, 
asub seni veel Põlvamaal. 
Teisel pool jõge on küla Võõpsu 
Seto vallas, mis Võrumaal.

Külas teati, et Laossina oja 
on veel viimane Setumaa piir. 
Läksin lõpuks nüüd Värskani välja, 
sealgi Eesti kui mujalgi.

Poti-setusid enam ei ole, 
pussi peo eel ei ihuta. 
Zetod lauluta toime ei tule. 
Võõrsilt tulnuid ei vihata.

Aga lõuna poolt Setumaa piiri 
veelgi raskem on otsida. 
Seal kontrolljoon, mis tükeldab niigi 
väikse, endise Petserimaa.

***
Paide, Pärnu on nüüd hiigellinnad, 
sealne maamees jäi vallata. 
Piirid liiguvad siia ja sinna, 
elab eestlane Petserimaal.        

Jaan Kivistik
02.05.2018

Perioodil märts-mai 2018 said huvilised osaleda SA Räpina 
Inkubatsioonikeskus ellu kutsutud traditsioonilise keraamika koo-
litussarja II etapis, mille raames toimus viis õppepäeva. 

Esimesel kohtumisel tutvusid koolitatavad savi treimisega 
potikedral. Töö, mis kõrvalt oskajat töötamas vaadates tundub nii 
lihtne, nõuab algajalt tõsist süvenemist ja visa tööd. Osalejad olid 
tublid ja harjutasid kogu esimese koolituspäeva innukalt. Esime-
sed kedralt tulnud topsikud lõikasime pooleks, et näha, kuidas on 
tulnud välja anuma sein ja kas põhjal on parajalt paksust. Mitmel 
õpilasel õnnestus juba esimesel korral ka paar pisikest topsi üsna 
eeskujulikult treida.

Teisel koolituspäeval oli meil külalisõpetaja Lätist. Läti õpetaja 
juhendamisel treiti kausse, eeskujuks vana kausivorm, mida meie 
kandis tuntakse ka kui “setu kaussi”. See oli juba tõsisem töö. 
Kasutasime pruuni madalkuumussavi, mille laadset ka vanasti 
setu kausside tegemiseks pruugiti.

Kolmandal koolituspäeval tegime ise glasuure. Alustasime 
uurimisega, millest glasuurid üldse koosnevad ja mille poolest 
erinevad. Tegime tööd gruppidena ja igal grupil olid oma ülesan-
ded. Alustuseks katsetasime erinevaid savisid glasuuripõhimater-
jalidena. Kohalikkudest savidest mitmed on kõrgkuumuses juba 
ise sulavad ja selletõttu on neist glasuuride valmistamine lihtsam. 
Tulemused sai vormistatud prooviplaatidele, mille põhjal osalejad 
saavad ise glasuurikatsetusi soovi korral edasi teha.

Neljandal korral glasuurisime kursuse jooksul valminud 
töid. Kuna töid oli nii madalkuumussavist kui kõrgkuumussavist, 
glasuure nii poest ostetuid kui isetehtuid, oli kõigi peensuste 
vahel orienteerumine omaette väljakutse. Enamus tulemusi said 
ilusad ja ootuspärased. Kuid nagu ikka kunstidega, kus mängus 
ahjumaagia, siis oli meil ka üks äpardunud kauss, mille glasuur 
voolates ära lõhkus.

21. mail saanuks 90aastaseks Meeri Zirnask (Villberg), 
kauane Räpina Keskkooli kehalise kasvatuse õpetaja ning võrk-
pallitreener. Meeri sündis 1928. aastal Tallinna lähedal Ääsmäel, 
kus tema isa Juhan oli koolmeistriks ning juhatas külakoore. Isa 
haigestus ja suri, kui Meeri oli seitsmeaastane. Neli last üles kas-
vatanud ema Leena aga tähistas ära ka oma 99nda sünnipäeva.

Koolis käis Meeri Ääsmäel, hiljem Tallinnas Nõmme güm-
naasiumis. Õppis kinomehaanikuks. Mõnda aega töötas Tallinna 
esinduskinos Helios - kuni sai soovituse kurgumandlite ravimi-
seks elukeskkonda vahetada. Nii jõudis ta 1949. aastal Räpina 
Aiandustehnikumi. Lõpetas kooli ja abiellus oma treeneri, tuntud 
kergejõustiklase, aianduskooli õpetaja ning Räpina valla auko-
daniku (2011)  Ülo Zirnaskiga (12.02.1927 – 24.05.2017). Peagi 
sündisid tütar Tiiu (1954) ning pojad Tõnu (1955) ja Villu (1966).

Tallinnas oli Meeri käinud “Kalevi” võrkpallitreeningutel. 
Räpinast kutsuti ta juba õpilasena Võrumaa naiskonda, aga ka 
ENSV maanoorte koondisesse. Kahel korral (1952 Simerfoopolis 
ja 1953 Odessas, kaptenina) võitis Meeri nii kuldmedali NSVL 
maanoorte meistrivõistlustel.

Paar aastat töötas Meeri aiandustehnikumis brigadiri ja spor-
diõpetajana, 1956–1975 aga Räpina keskkoolis. Andis kehalist 
kasvatust, juhatas raamatukogu. Ja treenis oma võrkpallurid Eesti 
koolinoorte paremikku.

Hiljem, Räpina metsmajandis töötades spordimetoodikuna, 
tegi ta direktor Valdek Küti sõnul “nullist sada protsenti”, iseäranis 
kuna tõi spordi juurde ka vanemaid inimesi, keda see seni ei 
tõmmanud. Meeri oli ka Räpina naisansambli asutajaliige ning 
laulis sega- ja naiskooris kuni haigestumiseni.

1949. aastal levitas Meeri pilte Tallinna lähedal Pääsküla 
jaamas seisnud küüditatute rongist, mida oli ise salaja pildistanud. 
Nii sattus ta ENSV julgeolekuorganite jälgimise alla. Aiandustehni-

Meeri Zirnaski 90. sünniaastapäev
/21.05.1928 – 12.05.2006/

Meeri Zirnask juhendamas noori võrkpallureid – Ülo Reis-
saar, Tõnu Zirnask, Andres Pedak, Mart Kanarik, Madis Maks 
ja Madis Mets.                                                   Foto erakogust 
kumis keeldus Meeri astumast komsomoli. Ta jäeti välja heitmata 
ainult kui hea sportlane, keda kool vajas.

Taasiseseisvumise ajal oli Meeri üks tegusamaid nn ko-
danike komiteede kaudu Eesti kodanike registreerijaid Räpina 
kihelkonnas. Eesti Kongressi valimiste kohalik jaoskond asus 
just tema kodus.

Hoogsaks jäi ta kuni lõpuni. Viskas koduõuel reha käest, 
haaras palli – ja koos lapselapsega Räpinas suvitanud sõbrannal 
tuligi hakata 70aastaselt Meerilt tõsteid õppima. Hopp!

Mart Zirnask, 
lapselaps

Sõnumeid vanast ajalehest
Wõru Teataja nr 59, 26. mai 1928

Räpina Ühis-põllumajandusgümnaasiumi 
lõpetasid

Räpinast, 25. mail. Kooli lõpetasid järgmised õpilased: Elfrie-
de Kalt, Gerta-Elfriede Kropman, Salme Konsap, Armilda-Elfriede 
Lodesson, Artur-Johannes Luikman, Arnold Laretei, Olev-Martin 
Mälberg, Johannes Oinus, Edgar-Aksel Otsing, Selma-Agaate 
Rauba, Jaan Raudson, Emma Ritsing, Linda Sibul, Aleksander 
Simm, Johanna Weneman, Daniel-Friedrich Zängov ja Magda-
Irmgard Toode.

Fotol: Räpina Ühis-põllumajandusgümnaasiumi lõpetajad 
ja õpetajad 1928. a kevadel. Õpetajad Emil Matisen, Georg 
Kangro, Joh. Karheiding, Valter Kivi jt, keskel direktor Joh. 
Vitsut.

Räpina loomemajas jagati taas  
teadmisi traditsioonilisest keraamikast

Viiendal korral käisime ekskursioonil Lätis ettevõttes Raunas 
Ceplis. Osalejad said näha savi- ja keraamika tootmisprotsessi 
alates maast võetud toorsavist kuni valmis toodete turustamiseni. 
Lahke pererahvas näitas seadmeid, töökoda, tutvustas ettevõtte 
ajalugu ja arenguid. Lätlaste toodetud savi ostavad ja kasutavad 
ka mitmed Eesti ettevõtted. Üllatusena leidsime nende töökojast 
eestlase Andres Alliku ehitatud keraamikaahju, nii et koostöö on 
keraamika alal kahesuunaline.

Kursuse jooksul tuli huvilisi üha juurde. Kõlama jäi osalejate 
soov sarnastest kursustest rohkem osa saada. Inimesi, kes see-
kord soovitud kursusele ei mahtunud, oli samuti mitmeid. Kursuse 
läbiviijana on sellest muidugi hea meel, et õpetatu sedavõrd 
vajalik tundus. Ka tihendas kursus piirkonna  keraamikahuviliste 
omavahelist läbikäimist, kujunes omamoodi sõpruskond, kellega 
ka peale kursuse lõppu omavahel infot ja teadmisi vahetame.

Traditsioonilise keraamika koolitussarja eesmärk on teadvus-
tada Peipsiveere piirkonna kogukonnale keraamikatraditsiooni 
juuri.  Koolitussarja I (sept-nov 2017) ja II etapi läbiviimist toetas 
Kultuuriministeeriumi haldusalas tegutsev Rahvakultuuri Keskus 
„Peipsiveere kultuuriprogramm 2017–2020“ raames.

Helemall Maask, 
koolitussarja läbiviija

   

Keraamika treimine potikedral.                                                                                                                                    Foto erakogust
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10. juunil toimus Räpina Aianduskooli pargis traditsiooniline 
Laste Rattapäev. Laste Rattapäev idee sündis 1992 aastal, kui 
üks noor ema Ly Sameli tuli mõttele, et väikestel lastel ei ole suvel 
ühtegi võistlust ja seda enam rattavõistlus. 

Oma ideed tutvustas ta Maive Tõemäele, kes oli tol ajal Rä-
pina Keskkooli kehalise kasvatuse õpetaja. Ühiste mõttetalgute 
tulemusena otsustati teha üks sportlik rattapäev lastele. Asuko-
haks valiti Punamütsikese maja lähedal olev ala + Pargi tänav. 
Ly hoolitses kunstilise poole eest ehk kujundas ja joonistas ise 
võistlusraja ja diplomid. Maive ülesandeks oli radade etteval-
mistus ja ajavõtt. 

Nii toimus see üritus paaril aastal samas kohas. Lastele 
üritus meeldis ja iga aastaga tuli lapsi võistlustele juurde ning 
ühel hetkel otsustati võistlustega „kolida“ Räpina mõisaparki, 
kus Laste Rattapäeva võistlus toimub tänase päevani. Tänane 
Räpina Lastepäeva formaat on selline: Räpina pargis toimub 
rattasõiduvõistlus, kus kõik lapsed kuni 12-eluaastani saavad 
oma rattasõidu oskusi võrrelda eakaaslaste omadega. 

Võisteldakse kahel erineval võistlusalal. Üheks alaks on 
rattaga vigursõit, teine ala on jalgrattakross. Vigursõidus tuleb 
rattaga sõita slaalomit, „kaheksat“ ja sooritada muid täpsust nõud-
vaid harjutusi, samuti tuleb sõita üle laua. Vigursõidus on oluline 
see, et ei tohi eksida võistlusrajal, aga samas tuleb rada läbida 
võimalikult kiiresti. Iga eksimuse korral tuleb ajaline karistus, 
mis lisatakse finiši ajale. Radasid on Räpina Laste Rattapäeval 
kaks. Lihtsam rada noorematele vanuseklassidele: kuni viie 
aastased ja 6- kuni 7-aastased lapsed, keerulisem rada 8- kuni 
9- aastastele ja 10- kuni 12-aastastele lastele. Rattakrossis oli 
sel aastal raja pikkuseks 300 meetrit, 6- kuni 7-aastastele oli rada 
pikkusega 1,4 kilomeetrit, alates 8-aastastest oli rattakrossi raja 
pikkuseks 3,4 kilomeetrit ja 10- kuni 12-aastaste poiste rada oli 
5,2 kilomeetrit pikk.

2018. aastal osales võistlustel 43 last. Päev oli päikseline ja 
lapsed olid rõõmsad. Küll oli lastevanematel natuke nurinat, kes 
kurtsid, et rattakrossi rada oli nende arvates liiga pikk. Nii mõnigi 
lapsevanem soovis oma last terve võistlusraja saata/turvata/
innustada, kuid mõne lapsevanema sportlik vorm või entusiasm 
oli planeeritud ainult paarisajaks meetriks. Võistlused kulgesid 
sõbralikus sportlikus rattasõidu vaimus ja nii mõnigi eakaaslane 
oodati finišis järele. Kõige enam oli kaasaelajaid kuni viie-aastaste 
laste krossi sõidus, kus sõidu lõpp meenutas Dour de France 
mägise etappi lõppu, kus sportlastele elatakse meeletult kaasa 
nii häälega kui ratturiga kaasa joostes.

Suured tänusõnad tahaks edastada rattakrossi raja ette-
valmistajatele eesotsas Priit Karjasele, samuti aitas krossi rada 
ette valmistada Jaanus Meitus, kes koos Margit Mathieseniga 
olid rattakrossi kohtunikud. Vigursõidu rajad valmistas ette Karin 
Junson. Kohtunikeks lisaks Kairinile olid vigursõidus: Ülle Gal-
ka, Kerttu Galka, Sandra Poltan ja Karina Kolosova. Võistluste 
sekretariaadis tegid tööd (võistlejate registreerimine, numbrite 
väljastamine, diplomite ettevalmistamine, protokollide koostami-
ne): Annika Šturmov  ja Katrin Raja. 

Iga vanuseklassi kolme paremat tüdrukut ja poissi autasus-
tati medali, diplomi ja auhinnaga. Võistlejad, kelle tulemused ei 
mahtunud esikolmikusse said osalus-diplomi ja medali. Lisaks 
said kõik osalejad endale jäätise.

Auhindade eest kandsid hoolt Räpina Spordiklubi koostöös 
Räpina Vallavalitsusega.

Kindlasti jätkub Räpina Laste Rattapäev ka tulevikus, seniks 
soovin turvalist liiklemist rattasõidul ja ootame alates 13-ndast 
eluaastast osalema 22. juunil toimuvale Räpina Rattatuurile.

Kurmet Karsna

Krossisõit Vigursõit

Tüdrukud kuni 5-aastased Tüdrukud kuni 5-aastased
jrk nr nr nimi aeg koht jrk nr nr nimi aeg koht
1 4 Madli Tagel 1.19,30 2 1 4 Madli Tagel 47,5 1
2 15 Mirell Liivak 2.27,42 5 2 15 Mirell Liivak 1.02,6 4
3 27 Raahel Miroljubov 2.44,61 6 3 27 Raahel Miroljubov 1.11,6 6
4 31 Liisa Kirats 1.46,94 4 4 31 Liisa Kirats 56,6 3
5 38 Vanessa Vent 1.21,15 3 5 38 Vanessa Vent 1.07,9 5
6 42 Emma-Lisanna Višnakov 3.03,55 7 6 42 Emma-Lisanna Višnakov 1.22,58 7
7 45 Anette Vätsing 1.18,48 1 7 45 Anette Vätsing 42,66 1

Poisid kuni 5-aastased Poisid kuni 5-aastased
jrk nr nr nimi aeg koht jrk nr nr nimi aeg koht
1 1 Kasper Adusoo 1.25,94 5 1 1 Kasper Adusoo 50,35 5
2 5 Henri Tagel 1.41,62 6 2 5 Henri Tagel 44,02 1
3 19 Pärtel Truija 1.15,02 3 3 19 Pärtel Truija 49,22 3
4 23 Karl-Markkus Rebane 57,40 1 4 23 Karl-Markkus Rebane 58,44 6
5 28 Joel Varik 1.14,15 2 5 28 Joel Varik 49,24 4
6 29 Teodor Zirnask 1.20,24 4 6 29 Teodor Zirnask 1.11,35 7
7 35 Aston Kõiv 1.15,52 3 7 35 Aston Kõiv 47,86 2
8 39 Henri Talvik 2.48,58 7 8 39 Henri Talvik 1.50,89 8

Tüdrukud 6–7-aastased Tüdrukud 6–7-aastased
jrk nr nr nimi aeg koht jrk nr nr nimi aeg koht
1 2 Grettel Karsna 7.51,13 4 1 2 Grettel Karsna 51,8 3
2 6 Hanna Allvere 5.30,38 1 2 16 Getter-Ly Karing 1.03,7 5
3 16 Getter-Ly Karing 7.58,22 6 3 24 Isabel Siilbaum 45,2 2
4 24 Isabel Siilbaum 6.50,13 3 4 25 Karola Siilbaum 39,0 1
5 25 Karola Siilbaum 6.45,68 2 5 32 Triinu-Liis Kirats 59,4 4
6 32 Triinu-Liis Kirats 7.53,63 5 6 43 Mirell Vätsing 1.03,8 6
7 43 Mirell Vätsing 9.20,43 7

Poisid 6–7-aastased Poisid 6–7-aastased
jrk nr nr nimi aeg koht jrk nr nr nimi aeg koht
1 1 Kasper Adusoo 9.24,03 5 1 1 Kasper Adusoo 49,1 4
2 9 Kevin Solovjov 9.47,42 6 2 9 Kevin Solovjov 54,9 7
3 18 Rasmus Hirmo 5.14,43 1 3 18 Rasmus Hirmo 50,8 6
4 21 Mattias Kure 10.04,23 7 4 21 Mattias Kure 41,6 1
5 26 Markus Miroljubov 5.30,82 2 5 26 Markus Miroljubov 43,7 2
6 40 Harri Talvik 6.39,31 4 6 40 Harri Talvik 49,6 5
7 41 Robin Sõukand 6.05,37 3 7 41 Robin Sõukand 48,3 3

Tüdrukud 8–9-aastased Tüdrukud 8–9-aastased
jrk nr nr nimi aeg koht jrk nr nr nimi aeg koht
1 17 Annegreth Hirmo 11.38,83 3 1 17 Annegreth Hirmo 54,83 1
2 20 Adeele Truija 11.22,37 1 2 20 Adeele Truija 1.05 2
3 22 Mariane-Liis Saar 11.46,22 4 3 22 Mariane-Liis Saar 1.26,99 3
4 11 Karola Küttmann 11.24,58 2 4 11 Karola Küttmann 1.08 3

Poisid 8–9-aastased Poisid 8–9-aastased
jrk nr nr nimi aeg koht jrk nr nr nimi aeg koht
1 3 Karl-Markus Adusoo 11.54,05 1 1 3 Karl-Markus Adusoo 1.14 1

Tüdrukud 10–12aastased Tüdrukud 10–12-aastased
jrk nr nr nimi aeg koht jrk nr nr nimi aeg koht
1 10 Merili Kirjuškin 10.21,07 3 1 10 Merili Kirjuškin 53,49 3
2 33 Karoliis Rohtla 9.26,17 1 2 33 Karoliis Rohtla 45,32 2
3 34 Heleriin Liiske 10.58,13 4 3 34 Heleriin Liiske 44,42 1
4 36 Maia Mähar 11.06,69 5 4 36 Maia Mähar 54,34 4
5 37 Kaisa Mähar 10.21,55 3 5 37 Kaisa Mähar 54,62 5

Poisid 10–12-aastased Poisid 10–12-aastased
jrk nr nr nimi aeg koht jrk nr nr nimi aeg koht
1 7 Marten Märks 17.05,72 4 1 7 Marten Märks 41,0 3
2 8 Kristofer Kroon 14.46,49 3 2 8 Kristofer Kroon 43,86 4
3 12 Jaan Junson 12.28,66 1 3 12 Jaan Junson 36,71 1
4 30 Alari Kõiv 14.24,33 2 4 13 Kevin Salve 40,13 2

5 30 Alari Kõiv 44,69 5

14 Joosep Truija 13.37,99 14 Joosep Truija 54,15

Uus suvehooaeg on alanud. See on aeg mil taas võiks mõelda 
nii oma suvila, kui ka linnakodu turvalisusele. Tehnoloogia on 
arenenud ning enam pole vaja osta kalleid seadmeid ning seejärel 
maksta turvafirmadele siduvate lepingutega igakuiseid tasusid. 
Uuemaid automaatseid häiresüsteeme on võimalik ise lihtsalt 
paigaldada omamata selleks mingeid erilisi eelnevaid teadmisi.  

Tänapäevased lahendused sisaldavad juba kõiki vajalikke 
andureid lisaks tavapärasele suitsuandurile, ühendades need 
omaniku telefoniga (mis on eriti oluline siis kui peres kasvavad 
väiksed lapsed või on tegemist vanuritega kelle liikumine on 
piiratud).

Oluline on siinjuures aru saada millised eelised on uuematel 
anduritel. Andurid jagunevad iseenesest kohalikeks ja ühenda-
tuteks. Kohalikud andurid on need mis annavad alarmi ainult 
kohapeal. Ehk siis näiteks kui maja põleb annab suitsuandur 
sellest ka alarmiga märku. Kuid see alarm ei jõua omanikuni kui 
ta kohapeal pole. Näiteks võib kodust kaugel olev suvila maani 
maha põleda ilma, et sellest keegi midagi teaks. Ükskõik palju 
suitsualarm sellest ka kohapeal piiksub.

Aianduskooli pargis toimus järjekordne Laste Rattapäev

kodu turvaliseks
Seetõttu on soovitav andurid alati oma automaatse häire-

süsteemiga ühendada. Ehk kasutada süsteemiga ühendatud 
andureid. Selline süsteem saadab signaali inimese telefonisse 
kas vastava mobiilirakenduse või sms-i kaudu. Lisaks anduritele 
saab samasse süsteemi lisada ka kaamerapildi, koduvalve ja 
palju muudki. Lisakasuna annavad  automaatse häiresüsteemi 
puhul kasutusel olevad andurid  märku kui neil on mingi rike või 
nende patarei hakkab tühjenema.

Meedias on viimasel ajal tihti juttu olnud ka gaasi ja vingugaasi 
anduritest. Kuna sageli võib see informatsioon pisut segadusse 
ajada siis siinkohal mõningad selgitused:

Vingugaasi andur
Vingugaas (CO) kujutab endast nähtamatut, lõhnatut, äärmi-

selt mürgist gaasi. See tekib erinevate kütuste, näiteks puidu, ah-
jukütuse, bensiini, maagaasi või propaani mittetäielikul põlemisel.

Majandus- ja taristuministri määrusega akt nr 87, § 45. P11 
on vingugaasiandur kohustuslik alates 01.01.2018 eluruumides, 
kuhu on paigaldatud korstnaga ühendatud gaasiseade. Näiteks 

vannitoad või köögid, kus kasutatakse gaasi-veesoojendit. Mää-
rus ei laiene eluruumidele, kus on kasutatusel ainult gaasipliit.

Gaasiandur
 Gaasiandureid on erinevaid – on olemas andurid, mis reagee-

rivad vedelgaasile, (näiteks balloonigaas) ja on olemas andurid, 
mis reageerivad maagaasile (näiteks see mis on gaasiboilerites 
kasutatav).

Lõpetuseks rõhutaks veelkord, et automaatsed häiresüstee-
mid ei ole keerulised ja kallid. Neid saab paigaldada osaliselt ning 
vastavalt vajadusele.  Hiljem saab juba töötavat süsteemi alati 
täiendada. Samuti saab automaatse häiresüsteemi vajadusel 
siduda koduautomaatikaga.

Alar Avloi,
wwww.zmartone.ee  

Koduautomaatika spetsialist

Poiste krossisõidu start.                            Foto: Andrus Karpson
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Ühtsuses peitub jõud,  
tule liitu meie ühinguga!

Põlvamaa Kutsehaigete Ühing loodi 1997. aastal. Oleme ava-
likkuse huvides tegutsev mittetulundusühing, mis koondab Põlva 
maakonnas elavaid kutsehaigeid ja tööõnnetuses kannatanuid, 
nende pereliikmeid ja kõiki teisi, kes soovivad kutsehaigetele 
toeks olla. Momendil on ühingul 215 liiget. 

Miks me olemas oleme?
Meie peamiseks tegevussuunaks on kutsehaigete huvide 

esindamine ja kaitsmine Põlva maakonna tasandil ning peamiseks 
ülesandeks igapäevane teavitustöö sihtgrupile uute teenuste, 
toetuste ja muude muudatuste kohta antud valdkonnas ja es-
matasandi nõustamine.

Mida oleme teinud ja kellega koos?
Igal aastal viime läbi erinevaid projekte. Eelmisel aastal 

koostasime Ühingule Arengukava. Alustasime Ühingu kroonika 
koostamist. Viime läbi infopäevi ja koolitusi ning käime reisimas. 
Kodumaised reisid on meid viinud Hiiumaale, Ida-Virumaale, Jõ-
gevamaale, Peipsi äärde, Setomaale ja Võrumaale jne. Vabariigist 
väljapoole oleme reisinud Leedumaal ning  Sankt-Peterburis. 
Sellel aastal sõidame Ahvenamaale, kusjuures reisile on veel 
vabu kohti.

Meie head koostööpartnerid on Põlvamaa Puuetega Inimeste 
Koda, Eesti Kutsehaigete Liit ja teiste maakondade kutsehaigete 
ühingud.

Meie tugevused
Meil on väljakujunenud traditsioonid - suvine perepäev 

koos väljasõiduga, sügisene ujumispäev Värska SPAs, Jõulude 
tähistamine, iga-aastane infoleht ja igakuine infopäev Põlva 
Päevakeskuses.

Ühingu tööd korraldab viieliikmeline juhatus. Tegevuste 
planeerimisel ja otsuste tegemisel kaasame aktiivseid liikmeid.

Meie nõrkused
Osaline liikmete passiivsus, arvutioskuse puudumine, vähene 

koostöö KOVidega.
Meie võimalused
Teha aktiivsemat koostööd, muuta ühing nähtavamaks, 

arutada liikmetega regulaarselt selle üle, mis on hästi ning mis 
vajaks parandamist ja kuidas seda teha.

4 põhjust, miks ühinguga liituda
Tasuta sotsiaalne ja asjaajamisalane nõustamine.
Osalemine Ühingu üritustel ja väljasõitudel.
Osavõtt Eesti Kutsehaigete Liidu korraldatud teabe-kooli-

tuspäevadest.
Kutsehaigeid puudutava info kiireim kättesaamine.
Oleme kättesaadavad iga kuu esimesel neljapäeval Põlva 

Päevakeskuses, e-posti teel polvakutsehaiged@gmail.com, te-
lefonidel 7958220; 56948198 ja FBi lehel Põlvamaa kutsehaiged.

Kõik kutsehaiged ja tööõnnetuses kannatanud, kes on jää-
nud üksi oma murega, kuid vajaksid abi ja toetust ning tahaksid 
osaleda meie ühingu tegemistes on oodatud kutsehaigete ühingu 
ridadesse. Koos oleme aktiivsemad, julgemad ja targemad!

Põlvamaa Kutsehaigete Ühingu juhatuse nimel 

Maie Haavakats

Räpina Pensionäride Seltsi rahvas valis möödunud aasta 
novembris uue juhatuse. Uus juhatus oli nõus töötama viieliik-
melisena (varasem oli seitse liiget). Ausalt öelda on väga raske 
lellesse ametisse kedagi saada. Vanadest olijatest jäi Maria Tirp 
(14 aastat) ja Hele Lillemäe (3 aastat). Uutest tulid juurde Tiina 
Ilves, Tiina ja Ilmar Luup. Töösse tuli neil sukelduda 2018. aasta 
jaanuarist.

Esimesel seltsi kokkutulekul jaanuaris saime teada, et Tiina 
Ilves valiti juhatuse esimeheks. Tiina oli sellest šokeeritud nagu 
endinegi esimees kunagi – Malle Pošlin. See on ju suur vastutus, 
see on võtnud teda päris sõnaahtraks. Kõik tegutsevad tasa ja 
targu. Maria Tirp kannab hoolt liikmemaksude ja pidude rahade 
kogumise eest. Hele Lillemäe on kultuurialal tugev tegutseja. Tiina 
Luup hoiab silma peal raamatupidamisel ja dokumentatsioonil. 
Ilmar Luup on kuldsete kätega tehnika alal ja paneb oma pilli järgi 
rahva liikuma. Ülejäänu tehakse kõik üheskoos.

Miks pensionär on seltsi koosviibimistel käimisest huvitatud? 
No miks?! Vaat sellepärast, et seal on iga kuu midagi huvitavat 
toimumas ja oma silm on kuningas.

Jaanuaris oli Võrumaalt ansambel Ummamuudu Helgi 
Noormetsa juhendamisel. Vaat, kus sellel proual jagub energiat 
tegutsemiseks vaatamata oma eale! Ta juhib ansamblit, laulab ja 
mängib akordionit. Veebruaris üllatasid meid Räpina ÜG õpilased 
oma imetlusväärsete tantsuoskustega. Oli lust lapsi esinemas 
vaadata! Kõigel sellel pidas silma peal Marika Ääremaa.

Märtsis olid järjekordselt lava vallutanud kantritantsijad Merit 
Samueli juhendamisel. Selline liikumine nõuab hästi head pead. 
Ja kui palju erinevaid tantse neil oli! Naeratus huulil – laske aga 
samas vaimus edasi! Ka meie jalad tantsisid laua all.

Aprillis aga oli meie kõrvu paitamas kandlemees Sander El-
vast. Ta tõmbas ka rahva kaasa laulma ja tantsima. Väga kahju 
oli, et ta esinemine jäi üürikeseks.

Uued tuuled…

Mais üllatati meid jälle – olime taas aianduskooli suures saalis. 
Põhjus – Rakvere harrastusteater Karakter komöödiaga „Igaühele 
oma“. Peaosas mängis Tarmo Sõmer. Vaat see oli alles etendus! 
Rahvas oli vaimustuses – saal rõkkas naerust. No võivad alles 
imehästi mängida!

Juunis on plaanis külastada Tallinna Vabaõhumuuseumi. Juu-
lis taas koosviibimine Peipsi rannas Räpina sadamas. Augustis 
on plaanis põrutada ka Vormsile.

Vaat, kui huvitav on Räpina pensionäride Seltsi elu – sealt 
tasub kindlasti osa võtta. Kõikidel koosviibimistel peetakse meeles 
sünnipäevalapsi – kõik peod lõpevad tantsides.

Hilda Veber
Seltsi liige

 Võõpsu needus
 
Oh Võõpsu sa, oh Võõpsu sa,
kui kaua pidid põdema.
Suur põleng hävitas ju sind
ja alevist sai alevik.
Ja vaatamata sellele, sai koristatud varemed,
neid oli täitsa lademeis.
 
Ja teine karistuski veel,
see tuli uputuse teel,
mil majad akendeni vees
ja Võõpsu jälle häda sees.
 
Nüüd vanast Võõpsust järgi veel
jupp munakiviteed,
ja mõned kümned majad veel.
Võõpsu rahva murdu nägi
kui olid suured laadad siin.
 
Seal müüdi tünne, toitu, loomi
ja palju omamoodi kraami,
mis talurahvast huvitas.
Siin laevu käis ja kraami tõi,
mis turustati laatadel.
 
Neid asju, mis sealt ostetud,
on tänaseni säilinud.
Need vanad Võõpsu pildid
on rikastanud mind
ja nende vaateid nähes,
ma täitsa lummusin.
Ju sealt siis vastu vaatab
eht ajalugu veel,
kuid palju seda ehtsat
on kadunud ju nüüd.

  Kalju-Johannes Kullerkupp
22.september  2015.

Möödunud nädala teisipäeval (29.mail) sõlmisid kaks 
Eesti käsitöö palkmajade tootjat, Hobbiton OÜ ja Saulerman 
OÜ, ühinemiskokkuleppe. Liitumise järel ollakse nüüd Räpina 
valla üks suurimaid tööandjaid.

 Räpina vallas käsitööpalkmajade ehitamisega tegelevad 
kaks ettevõtet, Hobbiton OÜ ja Saulerman OÜ, ühinesid üheks 
ettevõtteks ning tööd jätkatakse Hobbiton OÜ nime all. Kokku on 
palkmajatootjal nüüd 52 töötajat ja sellega ollakse Räpina valla 
arvestatav ning üks suurimaid tööandjaid.

 Hobbiton OÜ juhatuse liige Andrus Prangli nentis ühinemise 
järel, et olgugi väga heast turuolukorrast, on mõlemad käsitöö-
palkmajade tootjad pidevalt sunnitud hoidma pakutavate kaupade 
ja teenuste hindu võimalik madalal. „Majade ja suvilate turul on 
konkurents jätkuvalt suur ja tööpuuduse üle kurta ei saa. Samas 
peavad ettevõtjad pidevalt kohanema kiire palgatõusu ning 
inflatsiooniga, mis Eesti tootjatele survet avaldavad ning tootmis-
kulusid tõstavad.“ Prangli sõnul on lisaks palkadele tõusnud ka 
puitmajatootjate põhilise toormaterjali ehk männipalgi hind aasta 
jooksul ligi 20%. Neid ja kõiki teisi survetegureid arvestades on 
Prangli hinnangul oluline läbi mõelda senised toimimismudelid 
ning leida ettevõtete jaoks parim lahendus.

Ühinemise järel tegelikult palju ümberkorraldusi teha vaja 
ei ole, sest Saulerman OÜ tootis ka senimaani enamus oma 
palkseinad Hobbiton OÜ-le. „Ühinenud ettevõttes loodame nüüd 

Hobbiton oÜ ja Saulerman oÜ ühinesid
tootmise poolt veelgi efektiivsemaks muuta 
ning hoida kulusid paremini kontrolli all,“ lisab 
Prangli Hobbiton ja Saulerman ühinemisot-
sust kommenteerides.

Hobbiton OÜ alustas käsitöö palkmajade 
tootmist 1997.aasta kevadel, Saulerman OÜ 
pisut hiljem. Rohkem kui 20 tegevusaasta 
jooksul ollakse tarninud sadu Eesti palkma-
jameistri valmistatud käsitöö palkmaja üle 
maailma. Tooteid on müüdud Eestisse, Norra, 
Soome, Prantsusmaale ning eksootilisema-
tesse müügikohtadesse nagu Venemaa, His-
paania, Ameerika Ühendriigid, Martinique’i 
saar Kariibi meres jt. Ettevõttes töötavad 
palkmajameistrid on erinevaid tehnikaid õppi-
nud rahvusvaheliste tippspetsialistide käe all 
ning õppejõududena antakse oluline panus 
ka palkmajaehituse eriala õpetamisel nt Maa-
ülikoolis ja TÜ Viljandi Kultuuriakadeemias.

 Hobbiton OÜ kuulub Eesti Puitmajaliitu, 
Eesti puitmajaklastrisse ning Rahvusvahe-
lisse Palkmajaehitajate Assotsiatsiooni (ingl. 
International Log Builders Association)

 

Võõpsu 590
Seoses sellega, et käesoleval aastal saab 590 aastat Võõpsu 

esmamainimisest, oli minu emal ka osa Võõpsu ajaloos. Nimelt 
töötas ta palju aastaid mõisnik Kundi juures teenijana. Tuli teha 
igasuguseid töid, küll majapidamises, köögis, isegi laevadelt 
kaupa laadida. Laevad tulid Tartust ja Pihkvast kaubaga. Mõisnik 
Kund kohtles kõiki töölisi võrdselt, sööminegi toimus ühise laua 
taga. Minu ema töötas seal kuni abiellumiseni. Emal olid seoses 
sellega head mälestused.

Vaade Võõpsu laadaplatsile mõisnik Kundi maja 2. korruselt.
Foto erakogust

kALMiSTUPÜHAd:
01. juuli – Pedaspää kalmistul kell 13.00
                  Meerapalu kalmistul kell 15.00

08. juuli – Mehikoorma kalmistul kell 13.00

Räpina Pensionäride Seltsi juhatus alates 1. jaanuarist. 
Vasakult: Tiina Luup, Tiina Ilves (juhatuse esinaine), Ilmar 
Luup, Maria Tirp, Hele Lillemäe.                       Foto: Jaan Lodi

oÜ ESTEST PR 

ostab metsa- ja põllumaad. 

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

Palkmajaehitajate kutsevõistlus 2018 osalejad, korraldajad ja toetajad.                                                     
Foto: Eesti Puitmajaliit

Edastas:
Eeva Vahtramäe
Eesti Puitmajaklaster
Turundus-ja kommunikatsioonispetsialist

Eeva@puitmajaliit.ee
tel. 5621 3127 
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Räpinlane Andero Lusbo tõusis 
taas poodiumile

Nädalavahetusel toimus Matterley Basin krossirajal EMX300 
sarja neljas etapp.

Andero Lusbo kommentaar:
“Esimeses sõidus sain suhteliselt kehva stardi, olin top 10 piiri-

mail. Tegin kiired möödasõidud, kuid siis tegin vea ning kukkusin 
ja pidin jällegi uuesti tulema hakkama. Lõpuks surusin 5. kohale. 
Teine sõit algas juba palju paremini. Sain stardist teisena mine-
ma. Mõne ringiga tõusin liidriks ning hakkasin vahet kasvatama. 
Umbes poole sõidu ajal oli teise kohaga vahe juba 19 sekundit, 
kuid siis hakkasid tagapidurid “läbi vajuma” ning pidin tempot 
alla võtma. Viimase poole sõidust võtsin rahulikult, et pidurid 
täiesti ära ei kaoks ning tulin kindlalt finišisse. 5–1 tulemused ning 
kokkuvõttes poodiumi kolmas aste. Samuti tõusin selle etapiga 
punktitabelis 2. kohale. 

Järgmine euroopakate etapp toimub 21–22 juuli Tšehhis, 
Loketis.”

Foto: Andero Lusbo erakogust

Mosseklubi  
iludused peatusid Räpinas

Mosseklubi 10. suvesõit kulges tänavu läbi Räpina. Suvesõit 
kestis kolm päeva – 15–17. juunil ja esimesel päeval leidsid 
Moskvitšid tee ka Räpinasse. Neid sai uudistada Võhandu tänaval 
autopoe ees ja kõrval. Näha sai erinevate aastakäikude mudeleid, 
üks ilusam kui teine. Uudistajaid tõmbas ligi pagasiruumi sisseehi-
tatud hiigelkõlariga helesinine auto, mis muusika mängides pani 
autoklaasid värisema.

Räpinast edasi kulgesid neljarattalised retroiludused Piusale.

Vaike Tammes

Foto: Andrus Karpson

 Laupäeval, 16. juunil  
lõpetas Viluste Põhikooli 15 säravat noort.  
Õnnitleme lõpetajaid ja nende peresid ning  

soovime noortele tuult tiibadesse!

Viluste Põhikooli lõpetajad 2018:
Rane Arumets
Leelo Dello
Kristin Kasuk
Reelika Kärbla
Lemme Liin
Rainer Luht

Robin-Sulev Mahlakas
Kerli Metsoja
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 kooli erakogust.

Vibuspordis toimusid  
Eesti karikavõistlused

2.mail toimusid  Järvakandis tiitlivõistlused, Eesti Karika-
võistlused. Järjekordselt näitasid Kagu Vibuklubi sportlased mida 
suudavad. Osaleti kuue sportlasega, kusjuures ära toodi viis 
auhinda erinevates vibuklassides ja vanusegruppides. 

Seekord olid parimatele karikad ja diplomid. Räpina vallast 
Mehikoormast saavutas Denis Rõžov 3. koha pikkvibu kadettide 
seas, mis on tal juba teine auhinnaline saavutus Eesti tiitlivõistlus-
telt. Noormees on endaga suurt tööd  teinud. On näha, et võttes 
asja harrastusest tõsisemalt ja pingutades, on võimalik tegusid 
teha sportlikul tasemel. 

Võitjaks tuli hetkeseisuga vibuklubi esisportlane, ehk 1. koha 
saavutas Carmel London Vastse-Kuustest, omas vibuklassis 
ja vanusegrupis.  Veel läks kaks auhinnalist kohta Võru valda 
Oravale ja üks Ahjale Põlva valda. See näitab, et kes soovivad, 
neil on võimalus ennast tõestada ja saavutada häid sportlikke 
tulemusi. Tuleb tähelepanelikult kuulata juhendajaid ja nii tulevad 
ka saavutused. 

Kiitus kõigile, kes vibu laskmas käivad, võetagu vibulaskmist 
spordina või harrastusena.

Vibuklubi tänab kõiki, kes on aidanud kaasa noorte jõudmisel 
sellise harrastuse/spordi juurde, nagu vibulaskmine. Väga tublid 
on noorte vanemad, tuletades meelde pisematele, et on trenni 
aeg jne. Ja on tore näha vanemate toetust, kui on olnud vaja 
võistlustele jõuda. Loomulikult ei saa jätta kõrvale kooli, noorte-
kat, vallavalitsust.   

            Kagu Vibuklubi 

Denis Rõžov saavutas 3. koha pikkvibu kadettide kategoorias. 
Foto erakogust

Viluste Põhikooli 6.–9. kl 
õppeekskursioon Haapsallu

6.–9. kl õppeekskursioon viis meid 23. mai varahommikul läbi 
Türi Haapsallu. Türil põikasime ERR muuseumi, mille külastuse 
tipphetkeks oli kuuldemängu salvestamine. Haapsalus suundu-
sime esmalt sealsesse raekotta, kus tutvusime viktoriini käigus 
linna ajalooga läbi suvitaja silmade. Raudtee- ja Sidemuuseumis 
uudistasime uhket Haapsalu raudteejaama, kuhu paraku rongid 
enam ei sõida. Üllatusena otsustasid giid ja bussijuht meid enne 
kojusõitu viia vaatama põnevaid kurva ajalooga Ungru lossi 
varemeid.

Ekskursiooni jäädvustas 

Rane Arumets

 Milline oleks Sinu näitus?
Kui oled Räpina piirkonnaga seotud ning Sul on, mida teis-

tele näidata, siis nüüd on õige aeg kivi alt välja pugeda ning 
oma looming näituseks seada! Anna ennast üles või jäta meile 
viide mõnest oma sõbrast, kelle loometöö on väärt näitamist ja 
vaatamist (oodatud on kõiksugu erinevad meediumid – maalid, 
joonistused, fotod, tekstiil jne).
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Aapo ilvese JutuPeatuse  
viit linnaruumis (tahvel)

Laupäeval, 23. juunil avatakse  
JutuPeatuse projekti raames esimene  
viit Räpina linnaruumis, mis on seotud 

Aapo Ilvese ja tema näitemängu  
„ÖÖPIK VÕHANDU KALDALT“.

 Kirjandusliku paiga viit paigaldatakse orienteeruvalt  
kell 21 Võhandu jõe (Räpina paisjärve) piirdele. Huvilised 
saavad liikuda tuletõrje platsilt lõõtsaheli saatel Räpina Miikaeli 
kiriku ees olevale promenaadile kus toimub sildi paigaldus.

Publikuga kohtub näitemängu autor Aapo Ilves. 
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SUViNE kULTUURikALENdER 
N, 21. VI 12 Räpina Ühisgümnaasiumi 9. klassi lõpuaktus  
   Räpina Ühisgümnaasiumi aulas
N, 21. VI 15 Räpina Ühisgümnaasiumi 12. klassi lõpuaktus 
   Räpina Ühisgümnaasiumi aulas
N, 21. VI 15 Laste Rattasõit Mehikoormas
N, 21. VI 18 Orelikontsert „Orelifantaasia“. Musitseerivad
  Dina Ihina ja Denis Mahankov (orel, Petseri). 
  Kavas Mozart, Bedard, Sweelinck, J. S. Bach, 
  Tšekalin. Sissepääs vaba annetusega. 
   Räpina Miikaeli kirikus
R, 22. VI 18 Räpina Rattatuur 2018
   Start Räpina keskväljakul 
R, 22. VI 20 Jaanik. Tantsuks mängib ansambel Starter. 
  Lähem info telefonil 5669 3686 või 
  anu.luiga@rapina.ee Veriora vabaõhulaval
R, 22. VI 21 Jaaniõhtu. Tantsuks mängib ansambel Alibi Duo. 
  Meeleolukad mängud ja võistlused. 
  Lähem info telefonil 510 7836 või 
  tea.tenson@rapina.ee 
   Mehikoorma Latika platsil
L, 23. VI 11 Võidupüha jumalateenistus 
   Räpina Miikaeli kirikus
L, 23. VI 12 Võidupüha mälestushetk 
   Räpina ausamba pargis
L, 23. VI 13 Külapäev: Pääsna 460. 
  Lähem info kultuur.rapina.ee Pääsna külas
L, 23. VI 20 Jaaniõhtu. Tantsuks mängib ans Tuulest Viidud. 
  Sissepääs tasuta. Lähem info telefonil 5669 3686 
  või anu.luiga@rapina.ee Leevi vabaõhulaval
L, 23. VI 20 Räpina jaanipidu. Tantsumuusika ansamblitelt 
  Nööp ja C-duur. Lisainfo: kultuur@rapina.ee 
  või tel 796 1363. Räpina Tuletõrje väljakul
R, 29. VI 13 Räpina Aianduskooli õppeaasta lõpuaktus. 
  Lähem info www.aianduskool.ee 
   Räpina Aianduskooli aulas
R, 29. VI 19 V Peipsimaa orelifestivali kontsert: 
  Ilona Birgele (orel, Riia). Kontsert on tasuta.  
   Räpina Miikaeli kirikus
P, 1. VII 12 Meerapalu-Pedaspää kalmistupäev  
   Meerapalu-Pedaspää kalmistutel
R, 6. VII 19 Aravu rahvamaja näiteringi etendus 
  „Lootused tärkavad koidikul“. Vello Jaska näidendi 
  esietendus. Pilet 3 eurot. Lisainfo Tea Tenson 
  510 7836. Aravu rahvamajas
L, 7. VII 11 III Räpina regatt kõigile tuulejõul liikuvatele 
  alustele. Registreerimine ja instrueerimine al 
  kell 11, esimene võistlussõit kell 13. 
  Juhend rapinasadam.ee. Räpina sadamas
L, 7. VII 14 III Peipsi järvefestival Räpina sadamas. 
  Lähem info rapinasadam.ee või 
  kultuur.rapina.ee. Räpina sadamas
L, 7. VII 13 Meeksi kodukandipäev Mehikoormas
P, 8. VII 12 Mehikoorma kalmistupäev 
   Mehikoorma kalmistul
L, 14. VII 10 Võõpsu kalameestepäev 
   Võõpsu pritsikuuri platsil
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 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
R, 27. VII 17 IV Räpina Raudmehe triatlon 
   start Puuaiasõja mälestusmärgi pargis 
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
L, 18. VIII 10 Külastusmäng „Unustatud mõisad“
   Räpina mõisas
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
27.–28. VIII 16 Räpina Muusikakooli õpilaste täiendav vastuvõtt. 
  Info muusikakool.rapina.ee. 
   Räpina Muusikakoolis
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ÕNNiTLEME VANEMAid!

Arina Meier 
7.05.2018

Saara-Mai Vija 
16.05.2018

Rinethe Raag 
18.05.2018

Geron Tasa 
23.05.2018

Sa tulid kui pisike maailmaime,
maailm naeratas ja Sina naeratasid vastu.
Kes ütles, et väike on sündides pime,
emme vaatas ja Sina vaatasid vastu.

MEiE HULGAST oN LAHkUNUd
Ükskord, ükskord muutun mullaks,
ükskord sõmerliivaks saan.
Muutun kullerkupukullaks,
kanarbikuks nõmmeraal.

                 Lehte Hainsalu
Vaino Loodus 

5.05.2018
Lembit Lambing 

12.05.2018
Helgi Paring 

14.05.2018
Aime Roosimäe 

22.05.2018
Rutt Lahk 
29.05.2018

Eduard Sepp 
31.05.2018

RÄPiNA LAAT 
08. JUULiL ja 22. JUULiL   

kELL 9–15 RÄPiNAS  
TULETÕRJE VÄLJAkUL.  

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

Tule kogu perega! 

info telefonil 5805 1915.

NÄiTUSEd
Näitus „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.
Kauksi Põhikooli, Mehikoorma Põhikooli ja Ruusa Põhikooli 
õpilaste ühisnäitus „Minu Eesti“ on avatud Räpina haldushoone 
II korrusel.

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.

80. JUUbEL 

kauaaegset laulusõpra 
Aime Muttik’ut 

õnnitleb naiskoor koidula ja  
dirigent

Naha küla kutsub taas  
võrkpalli mängima

Peale aastast vaheaega kutsub Naha Küla Selts  kõiki huvilisi 
Heino Tolstingu XI mälestusvõistlusele võrkpallis.

Heino Tolsting (1935–1998) oli Naha küla elanik. 
Heino Tolstingu suur huvi spordi vastu  viis teda mitmete 

erialade juurde: võrkpall, kuulitõuge,  tõstmine, kettaheide, va-
nemas eas male ja kahevõistlus. Parimad tulemused olid Heino 
Tolstingul võrkpallis.

2016. aasta suvel  toimus kümnes võrkpalliturniir. Mängijaid 
on olnud Nahalt,  Lintest, Kurekülast, Räpinast, Rasinalt, Võrust 
ja mujalt.

Korraldajatena tõmbasime eelmisel aastal natuke hinge ja 
alustame sel aastal järgmise 10 võrkpalliturniiriga. Mängima on 
oodatud mees-, nais- ja segavõistkonnad lähedalt ja kaugelt. 
Parimatele on auhinnad.

Võistluste vaheajal pakume traditsiooniliselt  suppi ja salatit.
Võistlus toimub 21. juulil algusega kell 10.00 Naha külaplatsil 

(Räpina poolt tulles pöörata koolimaja juurest paremale). Soovitav 
on eelnevalt registreeruda  aadressil kaido.liiv@mail.ee

Miia Sultsmann,
Naha Küla Selts

LEEVi kodUkANdiPÄEV

21. juulil toimub Võhanduveere  
Vabaõhukeskuses ja Leevi Rahvamajas 

Leevi kooli 90. aastapäevale  
pühendatud kodukandipäev. 

Kavas aktus ja erinevad tegevused  
igale eale. Täiendav info jooksvalt  

Räpina valla kodulehel,  
Facebook lehtedel Leevi Ajaloo Laegas ja 

MTÜ Võhanduveere. 

Meeksi  kodukandipäev 
7.juulil  2018 
Mehikoormas 

  KAVAS: 
       13:00 avamine kiriku pargis 
       14:30 Mehikoorma kooli kokkutulek                    
   Kogunemine ja registreerimine 
       15:00 aktus 
       16:00 paadisõidud Lämmijärvel 
       18:00 tegevused lastele majaka     
              platsil 
       20:00 kontsert majaka platsil 
        * esineb tantsustuudio Tokra 
        * Karisilla naljanaised 
       21:00 tantsuks mängib 
             ansambel Puhvet 
       23:45 tuletantsijad ja ilutulestik 
           
         Toitlustab Taevaskoja Paradiis 


