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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 

Reedel, 16. märtsil toimus Tartu II Muusikakoolis vabariikliku 
konkursi „Parim Noor Instrumentalist 2018“ kogu Lõuna-Eestit 
hõlmav voor, milles osales kaks Räpina Muusikakooli õpilast: 
Kristjan Rannaste (II vanusegrupp) ja Reno Kokmann (III va-
nusegrupp). Mõlemad tublid noormehed õpivad väga järjekindla 
ning pühendunud õpetaja Küllike Männiku käe all ning häid 
tulemusi ei tulnudki kaua oodata!  

Reno, kes on eelnevatel aastatel mitmel konkursil väga edu-
kalt esinenud,  saavutas I koha ning sõidab 8. aprillil Raplasse, 
kus toimub lõppvoor. Kristjan, kes osales konkursil esmakordselt,  
esines samuti hästi ning talle omistati diplom. Mõlema noormehe 
kontsertmeister oli Martina Võrk, muusikakooli klaveriõpetaja, 
kes ka ise astub kontsertidel sageli üles soolopianistina. Reno 
Kokmann osaleb ka H.Elleri nimelise Tartu Muusikakooli poolt 
läbiviidavas Tulevikumuusikute programmis. Sellega seoses 
võtab Reno kaks korda kuus ette reisi Tartusse, et veel nõuandeid 
ning inspiratsiooni ammutada õpetaja Heigo Rosinalt, kes oli üks 
“Klassikatähtede” esimese hooaja finalistidest. 

Soovime kõigile asjaosalistele palju õnne ning hoiame Renole 
finaalis kõvasti pöialt!

Minna Emilia Vürst osales Võrus toimunud viiulikonkursil, 
kus ta saavutas I vanusegrupi A kategoorias II koha (esimest 
kohta välja ei antud). Minnal seisab 25. märtsil ees osalemine 
lõppkonkursil Nõmme Muusikakoolis. Minna esitab seal suurvor-
mist 2 osa, mis tähendab, et ta kvalifitseerub A kategooriasse. 
Minna õpetajaks on Räpina Muusikakoolis viiendat aastat töötav 
Alari Kalvik, kontsertmeister Martina Võrk. Pöidlad pihku!

Tahan kiita muusikakooli noori kitarriõpetajaid Ilmars Priedet 
ja Meelis Hainsood, kes hoolimata oma lühikesest õpetajastaa-
žist saatsid konkursile kolm õpilast! Õpetaja Ilmars töötab meie 
koolis alles kuus kuud ning õpetaja Meelis teist aastat. 

Tublid õpilased, kes konkursil osalesid on Birgit Pihlap, 
Marili Piirisild ja Daan Zekker. Marili ja Daan on varemgi kitar-
rikonkursil osalenud, kuid Birgit asus meie muusikakooli õppima 

Räpina Muusikakool elab konkursside tähe all

Reno Kokmann mängis järgmistel instrumentidel: soolo-
trumm, ksülofon, marimba, konga, tuulekell ja raid (taldrik).

Minna Emilia Vürst ja Martina Võrk. 
Fotod: Marika Klimberg-Hyötyläinen

Räpina valla sümboolika konkurss

Hääletus algab 26.03.2018 kell 8.00 ja lõpeb 1.04.2018 kell 
20.00. Iga inimene saab anda ühe hääle.

Küsitlusel osalemiseks vastatakse küsimusele: “Millise ka-
vandi valid Meeksi, Veriora ja Räpina valla ühinemise teel moo-
dustunud Räpina valla sümboliks (lipp ja vapp) tehes eelistatud 
valiku juurde vastava märke. 

Küsitluses osalemise tingimused: 
1)  küsitlusest saab osa võtta Eesti kodanik ja Euroopa Liidu 

kodanik, kes on 26.märtsiks 2018 saanud 16-aastaseks ja 
kelle elukoht asub Eesti rahvastikuregistri andmetel Räpina 
vallas; 

2)  küsitlusest ei saa osa võtta isik, kes on valimisõiguse osas 
teovõimetuks tunnistatud ning isik, kes on kohtu poolt süüdi 
mõistetud ja kannab karistust kinnipidamiskohas.

Räpina valla praegune lipp ja vapp: 

  
1)  Räpina valla vapp on sinisel kuuselõikelise päisega kilbil 

nelja paariskodaraga vesiratas, mille keskel on vesiroosi 
kaheksa lehega topeltõis – kõik hõbedased. Õie ringikujuline 
südamik on kuldne;

2)  Räpina valla lipp on ristkülikukujuline ning koosneb valgest 
ja sinisest kuuselõikega eraldatud horisontaallaiust. Valge 
osa on 2 ühikut, sinine 3,5 ühikut ning kuuselõige 1,5 ühikut 
kõrge.

Mmeri 

     

Vapi kirjeldus: hõbedase lainelõikes talaga horisontaalselt 
pooleks jaotatud kilp. Sinisel taustal hõbedane paat ja täht. Ja-
luses rohelisel taustal hõbedane kuusevõrse.

 Selgitus: hõbedane lainelõikes tala sümboliseerib ranniku-
ala, Peipsit ja Lämmijärve, Võhandu jõge ning paljusid sisevee-
kogusid. Paat tähistab sadamat ja ajaloolist kalandustraditsiooni, 
aga ka populaarseid veematkasid valla jõgedel ja järvedel.

Kuusevõrse viitab metsa-, paberi- ja puidutöötlemiskeskuse-
le, samuti Räpina aianduskoolile. Hõbedane täht sümboliseerib 
erinevate usundikultuuride kooseksisteerimist. Roheline värv 
sümboliseerib puhast loodust ja looduskaitsealasid, samuti lootust 
ja elujõudu. Hõbe märgib valgust ja vaimsust. Sinine värv tähistab 
rahu, harmooniat ja tasakaalu.

Lipu kirjeldus: sinise ja rohelise põikijaotusega taustal valge 
lainelõikes tala. Sinisel taustal valge paat ja täht. Jaluses rohelisel 
taustal valge kuusevõrse.

Metsa keskel

       

Kujunduses on kasutatud kolme liitunud valla varasemat 
sümboolikat, sest iga paik Räpina vallas on võrdselt oluline.

Räpina vald on segu traditsioonidest ja uuenduslikkusest.

Meie valla inimesed on ettevõtlikud, nad seavad eesmärke, 
käivad maailmas ringi ning tulevad siis koju tagasi. Majakas on 
teenäitaja – et me näeksime kaugele, kuid leiaksime alati tee 
tagasi.

Meil on imekaunis loodus – metsad ning põllud, mis ümb-
ritsevad meie kodusid ning traditsioone järgides pakuvad meile 
tööd ning toitu.

Räpina valla kodanikel on võimalus osaleda hääletusel valla uue sümboolika valimisel. 

Konkursil osalevad kolm kavandit. Esimene neist on seni kasutusel olnud Räpina valla sümboolika,  
teisena kavand märgusõnaga “Mmeri” ja kolmas “Metsa keskel”.

Hääletada saab veebikesskonnas lingi alt: https://www.volis.ee/gvolis/osale/index?kid=14278

alles kuus kuud tagasi ning visa harjutamise tulemusena osales 
ta juba II vanuserühma konkursil! Superhea tulemus! Harjutamine 
teebki meistriks.

Järgmisel nädalal asuvad Valgas Räpina Muusikakooli au 
kaitsma noored ja tublid  akordionistid Miriam Metsanurm, Georg 
Neimann ja Matfei Razik. Edu neile!

Marika Klimberg-Hyötyläinen, 
Räpina Muusikakooli direktor
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Selles lehenumbris annan ülevaate objektist, mille rajamine 
valda on meie lähiaastate kõige kaalukam otsus. 

Selle loo kirjutamisel aitas väga palju kaasa Miia-Kersti Sults-
mann, kes on olnud selle protsessi alguse juures. Aitäh, Miia!

Nimi “Tervisekeskus,“ on tekitanud vastakaid mõtteid ja nõus-
tun inimestega, et kuna projekti nimest on saanud suupärane ja 
kokkuvõtlik väljend, siis minagi arvaksin, et hakatakse rajama 
mingit veekeskuse laadset hoonet. Tegelikkuses see nii pole.

Projekti rahastatakse  määruse „Esmatasandi tervisekeskuste 
kaasajastamine“ alusel meetmest „Investeeringute toetamine 
esmatasandi tervisekeskuste infrastruktuuri tõmbekeskustes 
tagades kättesaadavad ja mitmekülgsed esmatasandi teenu-
sed“ (edaspidi meetme tegevus). Eesmärgiks on esmatasandi 
tervishoiu  tugevdamine perearstikeskuste kaasajatamise läbi. 
Terviskeskuses osutatavad teenused on jagatud „Esmatasandi 
tervishoiu kohustuslikud põhiteenused:
1)  üldarstiabiteenus;
2)  koduõendusteenus;
3)  ämmaemanda iseseisva vastuvõtu teenus;
4)  füsioteraapiateenus.

Esmatasandi tervishoiu teisesed teenused on:
1)  apteegiteenus;
2)  ambaraviteenus;
3)  psühholoogilise nõustamise või vaimse tervise õe teenus;
4)  töötervishoiuteenus;
5)  sotsiaalnõustamise teenus;
6)  koolitervishoiuteenus.

Esmatasandi tervishoiu teenuseid toetavad teenused on:
Vabariigi Valitsuse 2. aprilli 2003. a määruses nr 105 „Haig-

lavõrgu arengukava“ nimetatud haigla (edaspidi haiglavõrgu 
arengukava haigla) ambulatoorne eriarstiabiteenus sisehaiguste, 
üldkirurgia, oftalmoloogia, günekoloogia, psühhiaatria, otorinola-
rüngoloogia, dermatoveneroloogia või taastusravi erialal;

Meetmest toetatakse kohustuslike põhiteenustega seotud ku-
lusid. Räpina Haigla ei ole haiglavõrgu arengukava haigla. Seega 
on eriarstiabi ruumide korrastamine/ehitus Räpina Haigla oma-
vastutusel. Haigekassa on planeerinud esmatasandi (perearstid) 
tervishoiuteenuse arendamiseks mitmeid perearsti teenuse ra-
hastamise muudatusi juba alates 2016 aasta II poolaastast. Neid 
on võimalik taotleda ainult siis, kui perearstikeskuse nõuded (sh 
ruumid) on täidetud. Räpina perearstidel see võimalus puudus. 

Projekti tegevuste ajakava on olnud järgmine:
27.02.2015 Räpina Haiga teeninduspiirkonna vallajuhtide ja 

perearstide koosolek. Koosolek pidas vajalikuks 
tervisekeskuse väljaehitamist. Projekti hoidjaks 
jäi Räpina Haigla. Esialgu kuulus Veriora piirkond 
Põlva n-ö mõjusfääri, kui läbirääkimiste käigus 
ühines Veriora piirkond Räpina projektiga ja nii 
saime oma taotlusele ka kaalu juurde.

 Eelprojekti läbirääkimised. Eelduseks ruumide 
osaline ümberehitus  haiga II korrusel, ei pla-
neeritud kogu A-korpuse ümberehitust

21.06.2015  ETTK ruuminõuete juhend (määruse eelnõu)
12.08. 2015  Määruse  „Esmatasandi tervisekeskuste kaasa-

jastamine“ kinnitamine
18.09.2015  projektijuhtimise leping (riigihankega)
29.10.2015  ruuminõuete käskkiri
03 06.2016  lõppesid läbirääkimised Värska vallaga

Austatud vallakodanik!
November 2017 eellepingud perearstide ja  esmaste teenuste 

osutajatega
27.12.2016  Töövõtu leping projekteerijaga (Raamprojekt OÜ)
Tähajad:  31.12.2017 eelprojekt
10.05.2017  põhiprojekt
06.03.2017   Eeltaotluse esitamine investeeringute kavasse.
22.05.2017   Põhitaotluse esitamine
29.01.2018  ehituslepingu sõlmimine.

Haigla A-korpuses asuvatest perearstide ruumidest mitte 
ükski ei vastanud ETTK ruuminõuetele, mis tingis haigla II kor-
ruse  täieliku ümberehitamise ja 0-korruse osalise ümberehituse 
ja siiani haigla töötajate ja perearstide ühiskasutuses olnud 
ruumide eraldamise. Rakendusüksus (rahandusministeerium) 
arvestab täpselt abikõlbulike ja mitteabikõlbulike ruumide jaotust, 
sh koridoride ja trepikodade osas.

II korruse täieliku ümberehituse tingib ventilatsiooni jt. kom-
munikatsioonide täieliku uuendamise vajadus  kogu A-korpuse 
osas. Lisandunud on drenaaži ehitus. 

Räpina on lähivaldade tõmbekeskus ja haigla teenindus-
piirkond nii  perearstide kui ka  teiste tervishoiuteenuste osas 
on Orava, Värska, Räpina, Veriora, Meeksi vallad. Kaasaegase 
tervisekeskuse loomine säilitab tervishoiuteenuse osutamise 
Räpinas.  Perearstid on kindlasti huvitatud haigekassa poolsest 
lisafinantseeringust  ja paranenud töötingimustest.

Raha mida lisaks toetusesummale (ca 800 000 eurot) peame 
valla eelarvest ja ka eeldatavalt AS Räpina haigla eelarvest leidma 
on suur- ca 930 000 eurot. Kuid projekti teostamine osaliselt ei 
ole mõeldav. Selleni on jõudnud kõik vallavalitsuse ja volikogu 
koosseisud enne tänast päeva. Me viime hetkel ellu projekti, mille 
nimel oleme piirkonnas töötanud ja mille vajalikkuses ei peaks küll 
keegi kahtlema. Oleme praegu olukorras, kus enamik teenuseid 
tahab maapiirkondadest nö lahkuda. Ebameeldivaks uudiseks 
on varnast võtta Põlva haigla sünnitusosakonna sulgemisotsus.

Mis juhtuks, kui me seda projekti ei teostaks?
Alternatiiviks on perearstide asumine Põlvas valmivasse tervi-

sekeskussesse. Kohapeale jääb pereõde ja arst on Räpinas ühe 
päeva nädalas. Seadus lubab sellist töökorraldust.  Perearstikes-
kuse paiknemine koos õendusabi haiglaga toetab statsionaarse 
õendusabi haigekassa lepingute jätkumist.

Ilma sõnadeta on selge, et kui hoonet ümber ei ehitata ja 
funktsionaalsust juurde ei tule, on meil väga palju kaotada. Räpina 
haigla on olnud meie piirkonna üheks visiitkaardiks - hoone ehk 
küll mitte, kuid igati rahul saab olla kodulähedaste pakutavate 
teenustega ja kõigile on teada ka asjaolu, et eriarstide vastuvõtule 
pääseb siin siiski tunduvalt kiiremini. 

Ma olen hämmingus, et mitte kõik volikogu liikmed ei ole 
saanud aru objekti olulisusest piirkonna arengusse.  See, et 
rahasumma on eelarves pidevalt kasvanud, on olnud paratama-
tus, mitte pahatahtlikkus. Vanade hoonete rekonstrueerimine on 
täis ebameeldivaid üllatusi. Kui seda kõike ette teadnud oleks, 
oleksime täna ikka samas seisus - ehitada või mitte. See poleks 
vähendanud raha hulka. Seda, kui palju on kaotada, saame ena-
masti aru siis, kui oleme selle juba kaotanud. Olgu siis tegemist 
hoone, inimese vms.

Ilusat kevadet soovides

Enel Liin,
Räpina vallavanem

MTÜ Piiriveere Liider kuulutab 
välja projektitaotluste vastuvõtu 

Taotlusvoor on avatud 09.–23. aprill 2018. a.
Toetust saab taotleda meetmetest:
Meede 1 – Elukeskkonna arendamine 
Meede 2 – Ettevõtluse arendamine 
Meede 3 – Ühistegevuse ja koostöö arendamine

Toetust saavad taotleda Räpina, Setomaa, Rõuge ja Võru 
vallas haldusreformile eelnenud piirides endise Meremäe, Misso, 
Mikitamäe, Orava,  Räpina ja Värska vallas tegutsevad ettevõt-
jad, mittetulundusühingud, sihtasutused, seltsingud ja kohalikud 
omavalitsused.

Projektitaotlused tuleb esitada uues e-PRIA keskkonnas.

Projektitaotluste hindamise tähtaeg hiljemalt (tegevusgrupis): 
06. juuli 2018

Infopäevad ja koolitused taotlejatele toimuvad:
22. märts kell 10.00 projektikoolitus 
                                  Obinitsa külakeskuses
27. märts kell 16.00 infopäev Räpina vallamajas 
28. märts kell 16.00 infopäev Obinitsa külakeskuses

Täpsem info ja nõustamise kontaktid: www.piiriveere.ee

Räpina valla kirjakastide asukohad
 

Maakond Uus vald Vana 
omavalitsus Asukoht Asukoha kirjeldus Kasti nr

Põlvamaa Räpina vald Räpina vald Raadama Tootsi bussipeatuse kõrval 10-104

Põlvamaa Räpina vald Veriora vald Leevi Räpina TÜ Leevi kpl. seinal 10-12

Põlvamaa Räpina vald Räpina vald Võuküla Võuküla bussiootepaviljoni lähedal asuval 
postkastide alusel 10-128

Põlvamaa Räpina vald Räpina vald Rahumäe Rahumäe keskuse infostendi juures 10-131

Põlvamaa Räpina vald Räpina vald Linte Linte külakeskuse hoone seinal 10-14

Põlvamaa Räpina vald Veriora vald Veriora, Räpina mnt 2 Veriora vallamaja seinal 10-158

Põlvamaa Räpina vald Veriora vald Viluste Viluste tankla 10-159

Põlvamaa Räpina vald Veriora vald Kirmsi Elve Urb kõrvalhoone seinal 10-160

Põlvamaa Räpina vald Veriora vald Vändra Jaan Tasa kõrvalhoone seinal 10-166

Põlvamaa Räpina vald Räpina vald Ruusa Ruusa kaupluse vastas mõisatalli seinal 10-25

Põlvamaa Räpina vald Räpina Räpina, Kooli tn 1 Räpina Vallavalitsuse hoone ees 10-26

Põlvamaa Räpina vald Veriora vald Veriora Veriora Jaama 25 kaupluse seinal 10-35

Põlvamaa Räpina vald Räpina vald Võõpsu, Võõpsu mnt 12 Võõpsu kaupluse otsaseinal 10-38

Põlvamaa Räpina vald Räpina vald Ristipalo RMK parkimisplatsi ääres 10-51

Põlvamaa Räpina vald Räpina Räpina, Pargi tn 29 Sillapää lossi sissesõidu tee otsas 10-53

Põlvamaa Räpina vald Räpina Räpina, Kooli 19 kauplus Konsum vastas 10-54

Põlvamaa Räpina vald Räpina Räpina, Võhandu tn 5 bussijaama vastas haljasala ääres 10-55

Põlvamaa Räpina vald Räpina vald Leevaku Leevaku kauplus 10-91

Põlvamaa Räpina vald Räpina vald Mägiotsa Mägiotsa bussipeatuse lähedal 10-97

Tartumaa Räpina vald Meeksi vald Mehikoorma Mehikoorma postkontori ees jala peal 14-249

Tartumaa Räpina vald Meeksi vald Meerapalu Meerapalu 14-255

Otsusega nr 6 otsustati anda Põlva maakonna vapi ja lipu 
kasutamise õigus Põlvamaa Omavalitsuste Liidule ning määrata 
maakonna teenetemärkide andmise korraldajaks Põlvamaa 
Omavalitsuste Liit.

Otsusega nr 7 otsustati kinnitada revisjonikomisjoni 2018. a 
tööplaan: 1) Vallavalitsuse uue struktuuri ametikohtade täitmine 
ja ametikohtade täitmiseks vajalike konkursside läbiviimine; 2) 
Majandusaasta aruande läbivaatamine ja kirjaliku arvamuse 
esitamine volikogule; 3) Vallavalitsuse spetsialistide tööjaotus 
(ametijuhendid ja vastutus); 4) 2018. aasta eelarve täitmise 
analüüs.

Otsusega nr 8 otsustati muuta Räpina Vallavolikogu 23. 
novembri 2016. a otsust nr 72 „Maa tasuta kasutusse andmine.”

Otsusega nr 9 otsustati määrata alates 01.03.2018 kuni 
28.02.2030 Räpina vallas Linte, Ruusa, Leevaku, Ristipalo 
külades, Võõpsu asulas ja Räpina linnas vee-ettevõtjaks AS 
Revekor (registrikood 10135942). Määrata alates 01.03.2018 
kuni 28.02.2030 Räpina vallas Mehikoorma ja Aravu asulates 
vee-ettevõtteks AS Emajõe Veevärk (registrikood 11044696). 
Vee-ettevõtjate tegevuspiirkondadeks loetakse tema halduses 
olevat ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemi, mille kaudu 
vee-ettevõtja teostab kinnistute veega varustamist, heitvee 
ärajuhtimist ja heitvee puhastamist. Asjaomased ettevõtted on 
üldist majandushuvi pakkuvaid teenuseid osutavad ettevõtjad 
Euroopa Komisjoni otsuse 2012/21/EL tähenduses. 

Määrusega tunnistati kehtetuks Räpina Vallavolikogu 18. 
juuni 2014 otsus nr 20 „Vee-ettevõtja määramine” ning Meeksi 
Vallavolikogu 17. detsembri 2009 otsus nr 32 „Vee-ettevõtja 
tegevuspiirkonna kehtestamine ja vee-ettevõtja määramine”.

Otsusega nr 10 kinnitati Räpina valla 2018. aasta huvihari-
duse ja huvitegevuse kava.

Määrusega nr 5 kehtestati noorte huvitegevuse toetamise 
kord, eesmärgiga rahvastikuregistri andmetel Räpina vallas ela-
vate 7–19-aastaste laste ja noorte huvitegevusega tegelemise 
toetamiseks Räpina valla eelarvest.

Määrusega nr 6 delegeeriti haridus- ja noorsootöö valdkonna 
õigusaktides vallavolikogu pädevusse antud ülesanded Räpina Valla-
valitsusele. Määrusega tunnistati kehtetuks Räpina Vallavolikogu 
15.06.2016 määrus nr 9 „Haridusasutuse pidaja pädevusse antud 
ülesannete delegeerimine” ning Veriora Vallavolikogu 24.04.2014 
määrus nr 10 „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses ja koolieelse 
lasteasutuse seaduses kooli pidaja pädevusse antud ülesannete 
osaline delegeerimine”. 

Määrusega nr 7 muudeti Räpina Vallavolikogu 20. detsembri 
2017. a määrust nr 14 „Räpina Vallavalitsuse põhimäärus”.

Määrusega nr 8 tunnistati kehtetuks Veriora Vallavolikogu 
21.02.2013 määrus nr 8 „Valla ametiautode kasutamine ja isikliku 
sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitamise kord”.

Määrusega nr 9 kehtestati Räpina valla 2018. aasta eelarve.

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
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Meie vald on olnud edukas talimängudel osaleja läbi aegade, 
olme sageli kandnud ka korraldaja rolli. Seekordsed talimängud 
korraldati 10. märtsil Peipsiääre vallas Pala asulas ja selle lähi-
ümbruses.

Etteruttavalt pean ütlema, et ka seekordsed talimängud os-
tusid meile edukaks. Mängudest võtsid osa viie valla esindused: 
Peipsiääre, Mustvee, Tartu, Setomaa ja Räpina. Võitis Peipsiääre 
vald, Räpina valla esindus saavutas teise koha ja kolmanda koha 
sai Setomaa vald.

Ilmaolud olid võistlusteks lausa suurepärased ja korraldajad 
olid näinud palju vaeva. Kogu päev kulus sportlikult, sõbralikult 
suheldes ja toredat seltskonda nautides. Vahelduseks aeti  natuke 
ka tööjuttu ja saadi mehine lõunasöök Pala kooli sööklast. 

Kuna osalesin ise kahes võistluses, oli aega ka teiste tegevus-
tele pilku peale visata. Inimesi võistlemas vaadata on huvitav. Kui 
ma vahetevahel astun läbi nt Veriora noortekast või käin mõnes 
huviringis, kuulen, kuidas juhendajad õpetavad lapsi kaotusega 
leppima, tundma rõõmu nii võidust kui kaotusest. Hoolimata 
vanusest ei ole kaotusega leppimine kerge ja võistlushasart ta-
bab pealtvaatajaid teinekord isegi tugevamalt kui osalejaid, sest 
osalejad on enamasti keskendunud võistlemisele.

Kavas oli kaksteist ala. Suusatamises saime kolmanda koha, 
rahvastepallis esimese koha, kalapüügis olime teised, reeveos 
kolmandad, tõukekelgusõidus viiendad, indiacas, viissuusakus ja 
kabes kolmandad, mälumängus ja juhtkonnavõistluses esimesed, 
sõudeergomeetri võistluses ja males taas teised.

Meie vallast oli osalejaid kõigist piirkondadest ja erinevas 
vanuses. Noored võtsid rohkem mõõtu kiirust ja vastupidavust 
nõudvatel aladel, natuke vanemad võtsid osa aladest, mis kel-
lelegi meelepärane.

Räpina valla esindus osales  
40. Peipsi Talimängudel edukalt

Seda lühikest uudist kirjutama asudes kaalusin, kas kirjutada 
juurde kõigi osalejate ja abistajate nimed või piirduda lühikese 
ülevaatliku jutuga. Otsustasin kirjutada lühidalt, sest kaasalööjaid 
oli tõesti palju. Tänan Räpina valla esindust, organiseerijaid, 
treenereid, vanemaid ja kõiki, kes meie heale tulemusele kaasa 
aitasid!

Uute võitudeni!

Enel Liin

Räpina vald tuli võistluste üldkokkuvõttes teisele kohale.
Foto: Jaano Junson

Discgolfi võistlus.                                                                                                                                             Foto: Kurmet Karsna

Lugeja on kursis, et Räpina harrastuskunstnike looming on 
olnu dnäitusel Soomes. Kuna ka meie teistel naaberriikidel on 
sellel aastal ilus ümmargune tähtpäev, pani loomemaja juhataja 
Leo Kütt ette, et taolisi ettevõtmisi nagu meie kunstnike näitus 
naabrite pool, võiks veel teha ja elavdada niiviisi sõprussuhteid.

Nii oligi varsti pärast Kangasala näitust Eve Austal taas oma 
tööd tarvis välisriiki näitusele saata. Tema töödest oli huvitatud 
lausa kaks linna - Ape ja Smiltene. 

“Näituse avamisel läks väga hästi, inimesed olid super 
sõbralikud ja lahked. Minul on Lätis käigust ainult positiivsed 
emotsioonid ja mälestused. Tänusõnad Leole, et ta viitsib sellise 
asjaga jännata. Ja muidugi Maiule kah,” ütles Eve.

Näitus toimus kahes kohas, Smiltene raamatukogus  ja Ape 
kultuurimajas. Smiltenes olid vaatamiseks Eve maalid ja riigite-
gelaste portreed, ning Apes pliiatsijoonistused vanast Räpinast, 
riigitegelaste, maadlejate ja II maailmasõja aegsete võtmetege-
laste  portreed. 

“Kahe näituse vahepealsel ajal joonistasin mõned portreed 
ka Läti valitsuse liikmetest - ministrid, peaministrid,  hümni autor 
ja muidu kuulsatest lätlastest. Vast oma paarkümmend pilti sai 
tehtud,” jutustas Eve. “Smiltenes panime näituse üles ja avasime 
8. märtsil, Apes 9. Märtsil. Inimesed olid üllatunud, kui kuulsid, 
et olen joonistamise ja maalimisega tegelenud ainult 3-4 aastat.” 

Tagasiside oli nii Eve kui ka Leo sõnul väga positiivne. Inime-
sed astusid ligi ja ütlesid tänusõnu, vastuvõtt oli väga soe. Eve 
jutustas: “Smiltenes tutvusime ka ühe kohaliku kunstnikuga, väga 
tegusa vanahärraga, kelle õlimaalidest koosnev näitus oli Smilte-
ne raamatukogusse üles pandud 3 märtsil. Ka see vanahärra on 
iseõppinud kunstnik. Ja tegelikult on sel vanahärral eesti päritolu! 
Kui ma ei eksi siis tema nimi oli Aleksander Luhaäär, läti keeli siis 
Aleksandrs Luhaers. No tõesti tore oli!” 

Leo Kütt kommenteeris näituse Lätti viimist: “ Mõte näituse 
korraldamist naaberriigis tekkis lihtsalt - kui meie näitus oli üleval 
Soomes Kangasalas 100 ja 100 raames, siis on ju vähemalt minu 
jaoks loogiline, et võiks olla ka teiste naabritega 100 ja 100! Kel-
lega? Räpina Inkubatsioonikeskusel on käimas koostööprojekt 
Projekt COOP LOCAL  käsitöömeistritele, milles oleme part-
neriteks Smiltene ja Ape valdadega. Mina leian, et ka kunstnikud 
on omamoodi käsitöölised ja mõistlik sõlmida suhteid omavahel. 
Meie näitused on praegu Lätis ja siin on järjekorda ootamas Ape 
käsitööliste omad. Sügisel ehk 18.novembril Läti iseseisvus-
päevaks kavandame Smiltene harrastuskunstniku Aleksandrs 
Luhaersi näitust meil. Koostöö ja sõprus ei vaja lepinguid vaid 
suhteid inimeste vahel!”

Vaike Tammes

Räpina kunstinäituse avamine Lätis

Kaks harrastuskunstnikku – Aleksandrs Luhaers ja Eve 
Austa.

Eve teosed võeti väga soojalt vastu.
Fotod: Maiu Vares

Vabariigi aastapäeva hommikul sõitsime Leo Küti, Eve 
Austa, Ene Tigase ja Maiu Varesega Soome. Nagu varasemalt 
teada, oli Leo Kütt sõpruslinna Kangasalaga algatanud vahva 
kahepoolse näituse mõlema riigi sajanda sünnipäeva auks. 
soome kunstnike loomingut sai näha loomemajas ja samal 
ajal Räpina kunstnike oma Kangasalas. Näitus avati piduli-
kult Räpinas ja lõpetati Kangasalas meie riigi sünnipäeval.

Esimene tore üllatus oli Tallinki laeval hommikul enne väl-
jasõitu, kui laeva pasunad hakkasid mängima Eesti Vabariigi 
hümni. Laeval tervitati kõiki reisijaid sini-must-valgete kommidega. 
Helsingis lehvisid meie riigi sünnipäeva auks nende riigilipud. 
Tunne oli päris pidulik. Meie kõrval sõitis sinimustvalgete lip-
pudega autosid, kellele me vastastikku lehvitasime. Kuna kella 
ühesel üle-eestilisel pildistamisaktsioonil juhtusime parasjagu 
olema kiirteel, ei saanud me peatuda ja nii tegime bussis reisi-
seltskonnaga selfie.

Jõudes Kangasalasse, ootasid meid juba Galleria Armas selle 
perenaine Auli Tikkala ja räpinoloogid. Kiire kehakinnitus võetud, 
hakkasime oma seltskonnaga tegema kiluvõileibu, et nendega 
soomlasi üllatada - sest mis Eesti vabariigi sünnipäev see ilma 
kiluvõileibadeta on! Kuid esialgu jätsime lipukestega kaunistatud 
võileivad varjule. Meid juba oodati kõnede ja muusikaga.

Jari Markkinen, Kangasala linnavolikogu liige ja haridusko-
misjoni esimees pidas tähtsa sündmuse - ühisnäituse piduliku 
lõpetamise ja meie riigi sünnipäeva puhul kõne. Kui meie Soome 
sõpruslinna kunstnike näitus oli jaanuarist 23. veebruarini Räpina 
loomemajas näha, siis Kangasalas oli Räpina kunstnike Eve 
Austa, Ene Tigase, Maiu Varese ja Aapo Ilvese teosed vaata-
miseks väljas 1.-24. veebruarini. Kitarril sisustas pidulikku õhtut 
Juha Mansikka-aho, kes on samuti Kangasala volikogu liige. 
Kaasajastatud rahvalike muusikapalade interpretatsioonidega 
esines viiuldaja Teija Lehto. Üllatusesinemise tegi kõigile kohalik 
külaaktivist Mikko Kiio, kes kinkis galeriiomanikule toreda ühis-
näituse võõrustamise eest omavalmistatud linnupesakasti, et 
kui Eesti linnukesed Soome rändavad, leiaks nad Auli õue peal 
endale pesa. Näha oli, et Mikko on väga looduslähedane mees. 
Tal oli lisaks pesakastile kaasas sirelilehekesi, millega ta meile 
lehepillilugusid ette mängis ja lugusid jutustas.

Soomlased üllatasid
Jari Markkinen alustas oma kõnet iseloomustades eestlasi 

ja soomlasi: „Eesti ja Soome kohta on öeldud, et need on maa-
ilma kõige puhtamad maad. Eesti inimesed on pikkuse poolest 
maailmas kolmandal kohal. Te olete kõigele lisaks veel töökad, 
loomingulised, sõbralikud. Täna kulmineerub loomingulisus siin 
välja pandud näitusega meie kõigi rõõmuks. Sõprus Kangasala 
ja Räpina vahel on kestnud juba kakskümmend seitse aastat ning 
kestab kindlasti edasi sama aktiivselt.“

Kõnes toodi veel välja eesti keele ilusaimad sõnad soom-
laste meelest, milleks olid: lauluhääl, laulupidu ja lauluväljak. 
Kummalisimad sõnad on nende meelest jäääär ja öö. Kiideti ka 
Eesti haridustaset ja sajaprotsendilist kirjaoskust ning toodi välja 
muidki asju, mille üle eestlased uhkust tunda võivad.

Kui Leo Kütt oli Eesti delegatsiooni esindaja ja ühisnäituse 
eestvedajana pidanud ka oma kõne, oli aeg Soome õdesid-vendi 
üllatada kiluvõileibadega. Soomlased omalt poolt üllatasid meid 
eesti hümni laulmisega. Kõigile näituse külalistele ja kohalviibinui-
le jagati kätte hümni sõnad. Juha saatis hümni kitarril - oli tõeliselt 
liigutav, kui umbes kolm-nelikümmend soomlast tõid kuuldavale 
korralikus eesti keeles meie kodumaa hümni.

Edasi kulges õhtu juteldes kunstnike ja näitusekülastajatega. 
Üks memmeke oli väga võlutud Maiu Varese plakatinäitusest ega 
suutnud ära imestada, kas need plakatid on päris kuulutustena 
olnud kasutuses või ongi puhtalt vaid kunsti eesmärgil tehtud. 
Ta oli väga üllatunud, et selliste kunstiteostega kutsutakse meil 
Räpinas inimesi üritustele.

Ka eestlaste kiluvõileivad ei jätnud soomlasi külmaks, neid 
kiideti ja võeti lisa. Omalt poolt pakkusid soomlased külalistele 
õunasiidrit ja jääkülma vahukoorega tuuletaskuid, mis olid väga 
maitsvad. Õhtu lõpus saime ära proovida ka Soome sajanda juu-
beli ametliku vahuveini, mille pudelit kaunistas Räpinas näitusel 
olnud fotokunstnik Tero Hakala imekaunis luigefoto. 

Vaatamata krõbekülmale ilmale ja jahedatele ruumidele oli 
hinges soe nii võõrustajatel kui kutsututel. Jäägu vabaks me 
mõlema saja-aastased riigid ja kestma tugevad sõprussidemed.

Räpina ja Kangasala kunstnikud Eve Austa pliiatsijooniste 
taustal.                                         Foto: Maiu Varese erakogust

Räpina kunstnikud tähistasid 
EV100 sõpruslinnas Kangasalas

OÜ ESTEST PR  
ostab metsa- ja põllumaad. 
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Kogemus läbi Erasmus+ 
K1 õpirände

Räpina vallas elav noor Deivi Pihlap osales hiljuti Inglismaal 
Erasmus+ noorteprojektis Making Movies Matters. Temaga tegi 
intervjuu Rynaldo Puusep MTÜ-st Avatud Ühiskond:

Deivi, palun tutvusta ennast.
Olen Deivi Pihlap, 18-aastane neiu ning elan Räpinas. Õpin 

hetkel Lähte Ühisgümnaasiumi 11.ts klassis. Tegelen võrkpalli-
ga ning olen aktiivne Kaitseliidus. Enda parimateks külgedeks 
tooksin välja sõbralikkuse ning hea suhtlemisoskuse. Enne selle 
projektiga liitumist ei teadnud ma üldiselt midagi filmindusest, 
kuid sellest kogemusest sain ma väikse pisiku külge ning see 
valdkond hakkas väga meeldima.

Mis oli projekti temaatika ja eesmärk?
Projekt oli inspireeritud noorte nägemuse väärtustest läbi 

filmi. Et meie kui noored saaksime aru, mis on meie prioriteedid 
ning mis on meie jaoks väärtused. Enamjaolt vaatavad noored 
filme, et oleks tore ja lõbus, aga tavaliselt ei keskenduta selle, 
mida filmiga öelda taheti.

Millised nägid välja Teie päevad?
Esimesed 4–5 päeva rääkisime väärtustest, millised on meile 

ning kogu elanikkonnale tähtsaimad. Sellest inspireeritud tegime 
rühmatöid ning lühivideoid. Üheks arutlusteemaks oli ka meie 
endi riigi noored ja noorsootöötajad. Mis on meil halvasti ja hästi 
ning kuidas saaksime neid probleeme lahendada. Projekti algul 
tutvustasime enda riikide rahvustoite ning rääkisime üldiselt, 
mis on meile kombeks. Paar korda jätsime mõtted projektitööst 
eemale, saime tunda üksteise seltskonnast rõõmu. Viimastel 
päevadel hakkasime tegema lühifilme. Filmi vaadates pidi aru 
saama, mis oli selle väärtus. Minu grupi filmi väärtuseks oli mitte 
elus alla anda, kui on ka kõige kehvem seis. Saime sellelt tohutult 
palju head tagasisidet ning ka reisilt tagasi tulles sain rääkida 
ja näidata seda koolis kui ka perekonnas ning sõpradele, mis 
omakorda kogus positiivsust.

Millise tunde ja emotsiooni jättis projekt Sinule?
Projekti lõppedes tuli lausa pisar silma, just nende inimeste 

pärast, kes olid sinna kokku tulnud ennast arendama. Kõik olid 
kogu aeg positiivselt meelestatud ja valmis vastu võtma uusi 
teadmisi ning koostööd tegema ka nendega, kes polnud oma 
riigist osalejad. Sain harjutada keelt päris palju, kuna see pole just 
minu kõige tugevamaid külgi. Olid mõned arusaamatused, mis 
hetkeseisus häirisid, kuid ka need sai lahendatud. Mina lahkusin 
sealt rõõmu ja entusiasti täis tundega. Väga super kogemus oli.

Mis oli Sinu kõige suurem õpimoment projekti vältel? 
Mille osas said targemaks?

Projektist sain väga palju uusi teadmisi filmindusest, millest 
ma pole kunagi varem kuulnud ning õppisin ka rohkem oma elus 
väärtusi hindama. Teiste kultuuride osas oli huvitav kuulda nende 
kombeid ja traditsioone ning maitsta rahvustoite ja maiustusi, mis 
on hoopis teistsugused näiteks meie omadega võrreldes. Minu 
perspektiiv teiste rahvuste osas tõusis positiivses joones. Kõik 
olid soojade südametega ning rõõmu täis kogu projekti vältel, 
mida ma üldse ei oodanud.

Kuidas mõjutas keskkond, sinu rahvuskaaslased ja pro-
jektil osalejad sinu kogemust?

Sinna minnes kartsin, et ei saa hakkama, kuna keel pole 
suus. Kuid kõik olid vastutulelikud ning keegi ei vaadanud viltu, 
kui mõni sõna läks valesti. Ka minu rahvuskaaslased olid igati 
toetavad ning aitasid alati, kui midagi jäi arusaamatuks. See, et 
kõik oli kõigile toeks, muutis kogu mu kogemuse kümneid kordi 
paremaks kui ma eeldasin.

Kas kavatsed tulevikus olla projekti temaatikaga seotud?
Nagu juba mainitud, siis sain väikese pisiku külge, eriti tänu 

lühifilmile. Selle filmimise ja stsenaariumi tegemise käigus sain 
aru kui huvitav, aga samas ka keeruline on filmindus. Kõik võtab 
meeletult kaua aega, kuid lõpptulemus on imeline. Võimalik, et 
tegelen sellega ka tulevikus, kuid siiski ilmselt vaid hobikorras.

Kas soovitaksid sarnasel projektil osalemist ka sõbrale, 
tuttavale ja pereliikmele?

Kindlasti soovitaksin seda teistelegi. Minu jaoks oli see haru-
kordne kogemus, poleks eales uskunud, et selline võimalus mulle 
kunagi tekib. Sellistest pakkumistest tuleb alati kinni haarata, sest 
kunagi ei või teada, kuna uuesti saad võimaluse. Mulle isiklikult 
andis see nii palju juurde. Teadmisi filmindusest ja monteerimisest 
kui ka teistest tundma õppimisest ja arvestamisest ning näha 
erinevaid kultuure. 

Mis tegi selle projekti põnevaks? 
Projekti tegi põnevaks see, et üle Euroopa tuli erinevatest 

riikidest nii erinevaid inimesi, kellega oli tore muljeid vahetada ja 
suhelda. Projekti enda poolest oli tore see, et oli palju meeskon-
natöö- ja loovuse ülesandeid, kus sai koos olla nii oma riigikaas-
lastega kui ka teiste osalejatega. Esialgu oli küll raske suhelda, 
kuna igaühel oli omamoodi aktsent, millest oli esialgu raske aru 
saada, kuid aja möödudes sain hakkama. Ja kõik said omavahel 
suurepäraselt läbi, polnud mingit eiramist ega väljaheitmist, kui 
olid teisest riigist või vanusevahe suur. Mina olin kõige noorem 
osaleja ehk pojekti algul oli mul kaheksateistkümnes sünnipäev.

Mis tundus filmi tegemise juures kõige keerulisem?
Filmimine oli sellepärast raske, et esiteks ühte üheminutilist 

klippi filmisime umbes kaks tundi, kuna filmimistehnikaga oli 
probleeme. Minul kui filmi peategelasel ja paaril näitlejal tuli vigu 
sisse – kas siis läks tekst meelest või juhtus mõni muu apsakas 
ning ka ilmaga ei vedanud absoluutselt. Oli liiga palju päikest 
või sadas ainult vihma, mis on Inglismaal tavaline nähtus. Filmi 
tegemise juures oli kõige raskem stsenaariumi välja mõtlemine 
ja filmimine. Stsenaariumit kirjutasime terve päeva, kuigi film oli 

ise 9 minutit pikk. 

Millest rääkis teie film?
Filmi stsenaariumi idee tuli minult endalt. Meie film rääkis sel-

lest, et oli üks 16-aastane tüdruk nimega Luna. Ta elas maailmas, 
kus oli selline reegel, et toitutakse teiste inimestega suhtlemisest. 
Luna arvas kogu oma elu, et ta on selles maailmas üksi ning ai-
nuke, kellel see konditsioon on. Ta oli hästi vaikne ja tagasihoidlik 
tüdruk, kellele ei meeldinud kellegagi suhelda. Kuna Luna oli 
lapsendatud, siis tal oli ainult ta kasuõde ehk siis peaaegu ainuke 
inimene, keda ta usaldas ja kellega sai kõigest rääkida. Aga ka 
temaga kohtudes Luna varjas oma kätt – sest ta randmel on n-ö 
tema  patarei, kus näeb mitu protsenti tal on, et elus püsida. Kui 
protsent langeb ja jõuab nulli, siis ta sureb. Aga kui ta suhtleb 
inimestega, siis see jälle tõuseb ja ta jääb ellu. Lunal oli ka ainult 
üks sõber Lukas. Kuna Lukas sai vihaseks Luna peale, et ta ei 
rääkinud, mis temaga toimub ja on kuidagi nii eemalhoidev, siis 
nad läksid tülli ja Lukas kolis ka kauaks ajaks ära välismaale. Nii 
siis jäi Lunale ainult tema õde. Ükspäev sai ta oma õega kokku 
ning ta õde oli unustanud oma telefoni maha. Luna hakkas talle 
seda tagasi viima. Samal hetkel helistati talle kiirabist ja öeldi, et 
tema õega juhtus õnnetus. Luna hakkas haiglasse jooksma, sa-
mal ajal hakkasid talle mälestuskildudest ilmuma nende inimeste 
käed,  kellel on samasaugune konditsioon on ja ta sai aru, et ta 
pole maailmas üksi. Temas tärkas lootuskiir, et elu saab korda, 
aga siis tuli nurga tagant auto ja temaga juhtus samuti õnnetus. 
Ja selle koha peal film lõppes.

Millest rääkisid teiste filmid, milline neist enim meelde jäi?
Teiste filmidest jäi kõige enam meelde lühifilm, mis rääkis 

pessimismist ja optimismist. See oli minu arvates väga hästi 
tehtud ja hea sõnumiga. Mulle meeldis ka väga minu kaas-
maalase tehtud film, kus tal oli üks haigus ja ta filmis enda 
käigurada ning luges teksti peale – mis on ta elus valesti, 
mida soovib muuta jne. See lugu pani väga mõtlema, kuidas 
peaksime ise enda elu muutma ja kui tulebki mingi raskus 
ette, siis sellest peab mööda vaatama ja eluga edasi minema. 

Küsitlesid Rynaldo Puusep ja Vaike Tammes

Projekti rahastati Euroopa Komisjoni poolt loodud 
Erasmus+ programmi vahenditest. Erasmus+ on Euroopa 
Liidu hariduse, koolituse, noorte ja spordi toetusprogramm. 
Programmi eelarve on üle 14,7 miljardi euro ning see annab 
üle 4 miljonile eurooplasele võimaluse välismaal õppida, 
koolitustel osaleda, kogemusi saada ja vabatahtlikku tööd 
teha. Tegemist oli noorsootöötajate õpirände alla liigituva 
projektiga. Noorsootöötajate õpirände võimaluste hulka kuu-
luvad näiteks koolitused, seminarid, õppevisiidid ja erialast 
kompetentsi tõstvad projektid. Noorsootöötajate õpiränne 
on mõeldud noorsootöötajatele, õpetajatele, treeneritele, 
koolitajatele, noortejuhtidele ja paljudele teistele, kellel on 
juba kogemus noorsootöös ning kes tahaksid omandada 
uusi teadmisi, oskuseid ja hoiakuid just projekti poolt paku-
tavas valdkonnas. Noorsootöötajate õpiränne on eelkõige 
mõeldud inimestele, kes on üle 18 aasta vanad. Keskmiselt 
kestavad noorsootöötajate õpirände projektid 5-10 päeva. 
Peamine on muidugi osaleja huvitatus projekti teemast ning 
kokkupuude noosootööga ei ole ilmtingimata vajalik. Projekti 
vältel toimus õppimine mitteformaalselt ehk osalejad õppisid 
läbi kogemuste vahetamise. 

Rynaldo Puusep ütles Räpina Rahvalehe toimetu-
sele: “Soovin tänada Räpina hariduskomisjoni esinaist Ulla 
Preedenit. Kõik kolm osalejat olid vähesemate võimalustega 
ning selle tõttu oli vallavalitsuse abi vältimatu, ilma milleta 
ei oleks olnud võimalik projektile minna. Reisikulud hüvitati 
275€ ulatuses, kuid reisikulud kujunesid oluliselt kallimaks 
ning ühe osaleja reisikulud tasus Avatud Ühiskond. Mul on 
väga hea meel, et Räpina vallas tähtsustatakse noorsootööd 
ning ollakse valmis selle nimel ka pingutama. Ma austan ja 
hindan väga hariduskomisjoni ja vallavalitsuse pingutust.”

Toimetas Vaike Tammes

Noored, väärtused ja filmimaailm

Deivi Pihlap oma esitlust tegemas.                Foto erakogust

Allakirjutanul oli võimalus viibida Erasmus+ K1 õpirände 
raames Madeiral, täpsemalt saare pealinnas Funchalis ja selle 
ümbruses. Kursus „Teaching in a 21st Century School“ oli korral-
datud 21 Knowledge poolt 5.–10. veebruarini 2018 sellel  Portugali 
autonoomsel saarel. Kursusel tutvustati 21. sajandi hariduselu 
võtmeküsimusi, anti ülevaade Euroopa Schoolneti projektidest,  
valgustati eTwinningu võimalusi, anti suuniseid IKT jätkuvaks 
kasutamiseks koolitundides, kaasa arvatud uudsed äpid. Rõhk 
oli koostöö arendamisel ja õpetajate täienduskoolitusel, erine-
vad töötoad käsitlesid aineteüleseid projekte: STEM, STEAM ja 
STREAM, samuti oli kõne all õpirände K2 võimalused. Üheks 
koolitajaks oli Portugalis väga tuntud haridustegelane Jose Miguel 
Sousa, kelle erudeeritus ja lai kogemustepagas oli muljetavaldav. 

Viibisin koos kolleegidega Poolast, Saksamaalt, Sloveeniast 
ja Madeiralt põhiliselt kahes koolis. 2800 õpilasega Escola  
Secundaria  Francisco Franco Funchalis ja väikeses meie mõistes 
põhikoolis Ponta do Solis. Kohtumistel kolleegidega erinevatest 
riikidest  oli põnev kogeda, et sageli on meil samad ettekujutu-
sed asjadest, koolielust ja maailmast, probleemid ja saavutused 
haridusvallas ja koolides vägagi sarnased. 

Meie koolitusest ilmus ka artikkel Madeira päevalehes.  Koo-
lituspäevad lõppesid reisidega saare erinevatesse kohtadesse, 
rahvusrestoranides einestamistega ja ka ujumisega Atlandi 
ookeanis. 

Madeira jättis unustamatu mulje: lillederohkus, banaaniis-
tandused, mereveega täidetud laavabasseinid saare loode-
poolseimas linnakeses Porto Monizis, hunnitud vaated merele 
ja mägedele, levadad (niisutuskanalid) ja kosed, kiiresti muutuv 
ilm ja suurepärane kliima, kogu sealne atmosfäär – need on 
vaid mõned märksõnad sellest kaunist saarest. Kirsiks tordil oli 
ärasõidupäeva eelõhtul toimunud Madeira karnevali avamine – 
mereäärne promenaad oli 5 km pikkuselt suletud, et karnevalil 
osalejad saaksid tantsides ja lauldes kulgeda rahvamasside 
vahel. Tõeline Rio karneval, kus ei puudunud ka külalised Bra-
siiliast oma Carioca hõigetega (Carioca – Rio de Janeiro elanik). 

Olen väga rahul oma õpirändega, mis andis kogemusi, tead-
misi ja uusi oskuseid. Madeirat jään igatsema ja loodan kindlasti 
seda saart veel külastada.

Aira Meitus,
RÜG inglise keele õpetaja

Meie grupp ja koolitajad Ponta do Soli koolis.

Üks vähestest liivarandadest Madeiral kohas nimega Ma-
chico ja autor lahkumise eelõhtul.

Ilmekas detail Funchali linnapildis.            Fotod: Aira Meitus

Hetk karnevalimelust Funchali rannapromenaadil.
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Juba jaanuaris said  lasteaias hoo sisse ettevalmistused 
suureks juubelipeoks „Eesti Vabariik 100”. Kõikide rühmade poolt 
meisterdatud kaunitest sini-must-valgetest lilledest sai lasteaia 
saal endale uhke pidurüü. TEL-i meeskond sättis lasteaia „kodu“ 
sünnipäevailmeliseks ning rühmadki kaunistati lipuvärvides. 
Õppeköögis seati üles maakondlik laste tööde näitus „Eesti toit 
purgis.”

Kuu alguses said tublid deklameerijad saalis esineda kodus 
õpitud luuletustega. Toimus lasteaia iga-aastane luulepäev, mille 
teemaks on sel aastal „Minu kodu – väike Eesti.”

Vastlapäev tervitas meid  sel aastal lumega. Kogunesime 
õues, et üheskoos lustida lasteaia ümber üles seatud jaamades. 
Lastel tuli läbi pugeda „ussinahast”, joonistada  kinnisilmi seale 
saba, kirjutada värvidega lumele oma rühma nimi ning punuda 
nööridest patsid. Osavust ja vilumust nõudsid mängud „Sead 
põllule”, „Madu” ja „Tagumine paar välja.”

Sõbrapäev möödus rühmades tegutsedes. Lepatriinud õmb-
lesid südamekujulised kaisupadjad ja küpsetasid õppeköögis 
muffineid. Harri ema Kristi käis rühmas lastega põnevaid katseid 
tegemas: vulkaan, elevandi hambapasta ja vedelikest Eesti lipp. 
Üheks nädala teemaks oli neil „Nädal täis värve”, kus laste riietus 
ja tegevused iga päev olid seotud kindla värvitooniga.

Juubelinädalal kogunesid rühmad igal hommikul saali, 
kus toimus sissejuhatus päeva.

Esmaspäeval toimunud tantsupäeval esinesid rühmad õpitud 
tantsudega. Lepatriinud ja Õnneseened olid kenades rahvariietes 

Esmaspäeval möödus 146 aastat omaaegse Eesti vabariigi 
merejõudude juhataja, Vabadussõja ühe keskseima tegelase, 
kontradmiral Johan Pitka sünnist. Seda tähtpäeva meenutati 
pühapäeval, 18. veebruaril 20 kilomeetri pikkuse rännakuga, 
millest võttis osa ligi 600 inimest, vahendas “Aktuaalne kaamera”.

Esmalt asetati Jalgsema külas Pitka sünnikoha mälestusmär-
gile lilli, Kaitseliidu ülem kindralmajor Meelis Kiili sidus mälestus-
kivi ümber sinimustvalge salli ja siis mindi rännakule Jalgsemalt 
Järva-Jaani kaudu Peetrisse.

“Ta oli mitte ainult sõjamees, ta oli ka riigimees. Ta oli inimene, 
kes jättis isiklikud huvid alati tahapoole, et panna riigi ja meie 
rahva huvid ettepoole,” ütles kindralmajor Kiili.

Johan Pitkal on Eesti ees teeneid ka seoses Teise maail-
masõja sündmustega. “Oli ju admiral Pitka see, kes Eesti jaoks 
traagilistel 1944. aasta päevadel oli meheks, kes kutsus eestlasi 
veel viimast võitlust kodumaa vabaduse eest pidama,” selgitas 
Järvamaa Muuseumi teadusjuht ja ajaloolane Ründo Mülts.

Põlvamaa noorkotkastele-kodutütardale neljas kord
Admiral Pitka matk on saanud juba traditsiooniks Põlvamaa 

noorkotkastele ja kodutütardele. Matkal käidi Põlvamaalt nel-
jandat korda ja iga kord on osalenute arv suurenenud - tänavu 
käis Põlvamaalt 38 inimest. Esimest korda käisid 2014. aastal 
Laheda rühmapealik Ainika Mägi ja Vastse-Kuuste rühmapealik 
Malle Mägi oma rühma noorkotkaste-kodutütardega. Tänavu 
osales matkal 21 noorkotkast, 8 kodutütart, 7 noortejuhti (Ainika 
Mägi, Margo Saarna, Meelis Oru, Malle Mägi, Toomas Heering, 
Arti Arula, Lauris Pikk) ja 2 abilist.

Poisid kannavad juba teist korda suurt Eesti lippu 20 km kaa-
sas. Matkal on valida 20 või 13 km pikkune teekond, seekord läbis 
enamus suurema vahemaa. Tee peal saab lahendada erinevaid 
ülesandeid või on organiseeritud lõbusad vahepalad ja piruka 
ning tee peatus. „Noortele meeldibki vahelduseks see, et kõndima 
ega jooksma ei pea aja peale, vaid saab rahulikus  omas tempos 
kulgeda. Bussiga kohale sõites saab jällegi arutleda kontradmiral 
Pitka elu ja ajaloo üle. Igal juhul oli ühine otsus – järgmisel aastal 
jälle,“ rääkisid Kaitseliidu Põlva maleva noorteinstruktorid Maive 
Tõemäe ja Ainika Mägi. 

Väiksed noorkotkad kandsid samuti lippu
Räpina rühm osales sel korral kaheteistkümne poisiga, paljud 

neist – seitse algklassi last – osalesid esimest korda. Nemad 
valisid lühema distantsi, 13 kilomeetrit, mis oli just täpselt paras 
algajatele matkajatele. Räpina rühma noortejuht Toomas Heering 
kommenteeris poiste indu: „Nooremad noorkotkad, keda mina 

sel lühemal distantsil saatsin, olid hakkajad nii sammumisel, 
laulmisel kui lipu kandmisel. Kaks teise klassi poissi läksid ra-
jale ülevoolava energiaga – esiti lausa mürati ja möllati lumes. 
Eks see, mis võimsalt alguses välja elatud sai, rauges ka kõige 
kiiremini. Lõpuks vaatasin, et poisikesed hakkasid kuidagi väga 
jalgu taga vedama. Mõtlesin, tea, kas on vaja mõni kukile võtta, 
kuid pidasid siiski vapralt vastu. 

Meeleolu oli hea, laul võeti üles. „Olid nii kõvad laulumehed, 
et üllatasid mindki, panid täie rauaga!“ Toomas Heering, kes ise 
ka koorilauluga tegeleb, ütles, et poiste lauluind kestis nõnda 
pikalt, et temal juba kippus hääl lõpuks ära minema. Et teekond 
nii pikk ei tunduks, tegi Heering poistele matkamise huvitavamaks 
vestlustega elust ja olust, maailma asjadest. Muuhulgas räägiti 
näiteks admiral Pitkast aga ka matemaatikast. „Poistele oli auasi 
kanda lippu. Meil oli kaasas suur Eesti lipp ja poisid võistlesid, 
kes saab lippu kanda.“ 

Koju jõudes olid noored pisut väsinud, kuid õnnelikud – ühes-
koos õilsa eesmärgi nimel oli midagi jälle korda saadetud. Sel 
korral vedas ka ilmaga.

Rühmajuhid ja noored tänavad Kaitseliidu Põlva maleva 
noorteinstruktoreid, kes on juba neljandat aastat võimaldanud 
neile transpordi ja moraalse toetuse Järvamaale sõita.

Eesti sünnipäeval lisandus  
KL Räpina Rühma uusi liikmeid

EV100 puhul sai Räpina EELK Miikaeli koguduse kirikus 
lisaks jumalateenistusele nautida ka Kait Tamra kontserti. See-
järel kogunes Räpina kandi rahvas ausamba parki pidulikule 
mälestushetkele. Rõõm on näha, mismoodi iga aastaga täiene-
vad ausamba kõrval noorte patriootide read. Sinistes keepides 
noored on alati uhkuseks ja kaunistuseks niisugustel pühalikel 
hetkedel. Pärast ühist pidupäevatseremooniat ausamba juures 
suundusid noorkotkad ja kodutütred koos vanemate ja saatjatega 
nn Tuletõrjemajja pidulikule tordisöömisele. Nimelt toimus sel 
tähtsal päeval ka pidulik noorte kotkaste ja kodutütarde vastuvõtt.

Niisiis kasvas 24. veebruaril Räpina Tuletõrjemaja teisel 
korrusel, mis on Kaitseliidu Põlva maleva Räpina rühma kasutu-
ses, Räpina rühm täiendust, kui võeti vastu uusi liikmeid – kolm 
noorkotkast ja neli kodutütart. Samuti anti kätte rühmapealik 
Toomas Heeringu tänukirjad noortele ja lastevanematele, kes 
on toetanud Räpina rühma nii moraalselt, kui ka füüsiliselt oma 
olemas olemisega. 

Oma kohalolekuga austas noori Põlva maleva noorteinstruk-
tor Maive Tõemäe. Räpina noorkotkaste ja kodutütarde seast on 
kujunenud ka vahva laulukoor, mis esitas pidulikul koosviibimisel 
laulud “Mu isamaa armas” ja “Kodulaul”. Elagu Eesti!

Algmar Erik,
KL Põlva maleva Räpina rühmapealiku abi

Põlvamaa noorkotkad ja kodutütred matkasid 
Järvamaal admiral Pitka mälestuseks

Nooremad noorkotkad uhkelt lippu kandmas.
Foto: Toomas Heering

23.–25.veebruaril toimus Leevil noorkotkaste ja kodutütarde 
vabariigi 100. aastapäevale pühendatud õppelaager, millest võttis 
osa 30 inimest. 

24. veebruari hommikul kogunesid Leevi  külaplatsile noor-
kotkad, kodutütred, külaelanikud ja külalised isegi Valgast. Päike 
säras puulatvades, taevas oli sini-sinine ja meeleolu ülev. Lipu 
heiskasid Leevi noorkotkas Uku Sõrmus ja kodutütar Katri Lang. 
Eesti hümn kõlas eriti võimsalt  kindlasti sellepärast, et õpetaja 
Kersti  Juurma toetav hääl  helises kaasa. Omaloomingulise 
Eestile pühendatud luuletuse esitas kodutütar Maritte Arianne 
Plaado, päevakohase kõnega esines  Helle Mendrik. 

Vastu võeti ka Noorte Kotkaste organisatsiooni üks poiss 
ning Kodutütarde organisatsiooni kaks tüdrukut. Selleks, et  
saada organisatsiooni liikmeks, tuleb soovijatel anda noorkotka 
või kodutütre pühalik tõotus. Pärast pidulikku osa suundus kogu 
seltskond 6-kilomeetrilisele jalgsimatkale Eesti viimase metsa-
venna August Sabbe mälestusmärgi juurde, kuhu asetati pärg 
ning küünlad. Mälestusmärgi juures meenutas A. Sabbet Leevi 
rühma endine rühmapealik Urmas Kukk.  Peale matka ootasid 
Leevil kõiki osalejaid kuum tee ja pirukad. 

Laagrilistel jätkusid omad tegevused – kaardiõpe, järguõpe, 
küünalde meisterdamine… Õhtul  oli aga külas kohalik näitetrupp 
Pungad, kes esitas Margus Oopkaubi sketši “Kosjad”, lavastajaks 
Helle Mendrik. Etenduses tegid  kaasa ka noorkotkad Rainer 
Luht ja Kasper Kallari, muusikaga aitas Uku Sõrmus. Etendus 
oli  lühike ja humoorikas, näitlejate arvates annab aga niivõrd 
tänulikku ja vahvat publikut otsida – naeru oli algusest lõpuni ja 
pärast etendust uuris veel mõni väike tüdruk, miks mõnel kosilasel 
silm sinine oli... 

Lapsed ütlesid, et kõige rohkem jäigi laagrist etendus meelde, 
sest see oli naljakas ja tore. Päeva lõpus valmistasid nooremad 
kodutütred ja noorkotkad rühmapealik Irina juhendamisel aasta-
päevale pühendatud küpsisetordi.  Suur tänu kõigile, kes aitasid 
laagrit korraldada: Maive Tõemäe, Aile Vals, Irina Vegner, Irina 
Kruusla, Kaimar Kallari, Kaitseliit Põlva malev ning Räpina vald.

Leevi rühma noorkotkas 

Kasper Kallari 

Leevi noorkotkad ja kodutütred 
tähistasid Eesti suurt sünnipäeva

Näitetrupp Pungad, kes esitas Margus Oopkaubi sketši 
“Kosjad”                                                            Foto erakogust

 Juubelihõnguline veebruar lasteaias Vikerkaar
ning ühistantsuna lõpetati tantsupäev „Kaera-Jaaniga.” Teisipäev 
oli laulu- ja luuletuste päev. Sel päeval said lapsed esineda õpitud 
laulude ja luuletustega. Kolmapäeva märksõnaks oli „Minu kodu ja 
kodukoht”. Hommik algas saalis kino vaatamisega. Film „Räpina” 
andis lastele ülevaate meie kodulinna tähtsamatest asutustest 
ja objektidest. Seejärel oli rühmadel ülesandeks kokku panna 
puzzled linna erinevatest asutusest. Päeva põnevamaks osaks oli 
fotojaht, mis viis lapsed mosaiikpildil kujutatud sihtmärgi juurde. 
Eesmärgiks oli tutvuda lähemalt oma kodukoha asutustega ning 
jäädvustada nähtu fotodel.

 Neljapäeva hommikuks valmisid rühmade poolt fotojahi esit-
lused, mida üheskoos saalis kuulati-vaadati. Esitluse sisuks olid 
laste parimad tähelepanekud ja ütlemised ning slaidiettekanded.

Reede algas saalis piduliku aktusega, kus esinesid laste-
aia lapsed ja külalistena Räpina ÜG tantsurühm „Üksik sokk”. 
Suured ja väikesed tantsijad keerutasid jalga ühistantsuga 
„Oige ja vasemba”.  Aktusele olid kutsutud ka külalised Räpina 
Vallavalitsusest. Vallavanem Enel Liin andis üle tänukirjad meie 
tublidele õpetajatele – Jana Metsale ja Ülle Galkale. Sünnipäev 
jätkus rühmades pidulikult kaetud laudade taga suupistete ja 
tordi söömisega.

Oli tõeliselt tegus juubelihõnguline kuu, millest lapsed said 
palju teadmisi ja positiivseid emotsioone.

Muumide rühma õpetajad:

Anneli Kaimre, Margit Kasvand

Aktus EV 100. sünnipäevaks Räpina lasteaias. Foto erakogust Noorkotkad ja kodutütred.                    Foto: Andrus Karpson
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Räpina rajooniajalehe “Sotsialistlik Räpina”  juurde tuli tööle 
uus noor ajakirjanik. Ta oli lisaks ka poksitreener, seega otsis 
ta alevi pealt poisse, keda treenida. Kokku saigi kümme poissi, 
viis poksipaari.

Treeneril oli poksis II järk, ta nägi välja tõeline poksija, laia 
ninaga, kasv 170 cm, laiaõlgne. Mina noore poisina nende hulgas, 
kuigi olin kergekaaluline. Vastaseks oli mul treener ise. Vana 
koolimaja saal teisel korrusel oli väike, ega sinna üle viie paari 
ei mahtunudki. Enne treeningut panime maadlusmatid põranda-
le, et pehmem oleks kukkuda. Kõigepealt sidus treener pöidla 
marlisidemega labakäe külge, et kõva löögiga pöial liigesest 
välja ei läheks. Seejärel pandi kindad kätte ja kinnitati pikkade 
nööridega. Nina hõõruti sisse vaseliiniga. Kui ettevalmistused 
tehtud, sai treening alata.

Et minu kaalus vastast ei olnud, treenisingi treeneriga, minu 
kaal oli tol ajal 52 kg. Algul käis poks tasakaalukalt, kaitse pidas, 
siis hakkasin väsima, muutusin lohakaks ja treeneri vasaksirge 
tuli minu kaitsest läbi. Olin nokautis, poksija keeles öeldakse 
“ööbikuid kuulamas”,tsiu-tsiu,tsiu,tsiu. Meie poks ei olnud nii nagu 
tänapäeval Anthony Joshua ja Vladimir Klitsko mats, aga meiegi 
panime nii nagu jõudu oli.

Kui hakkasin  tundma laksusid vastu põski ja nuuskpiirituse 
pudelit nina all, avasin silmad ja taipasin, et olin nokautis. Tree-
ner väga vabandas, et sai hoogu mindud. Peale seda ma enam 
poksida ei tahtnud, pea käis ringi ja oli uimane olek. Aga järgmine 
treening taas täie jõuga – vasak sirge, parem haak. Partneriks 
jälle treener, kuid nüüd palju taltsam. 

Treening lõppenud – probleem, kuhu jätta poksikindad? Kuna 
mina elasin kõige lähemal, võtsin kindad oma hoole alla. Köitsime 

Meenutades kallist unustamatut 
rahvatantsumemme Helju Mikkelit

Pärast Teist maailmasõda 1945. aastal õppisin Tartus töölis-
noorte kooli 7c klassis ja elasin Väike -Tähe tänavas Arno Udso 
maja II korrusel. Kõik kolm maja olid natsionaliseeritud, neile oli 
jäetud neli tuba ja köök. Heljul oli üüritud väike tuba. Mina olin 
algul peretütre Hiljaga elutoas, aga seal tekkisid tülid ja suured 
probleemid – ei olnud rahu päeval ega ööl. Heljul hakkas minust 
kahju ja ta kutsus mind oma tuppa elama. Läksin hea meelega, 
magama pidime ühes voodis, sest teist voodit sinna ei mahtunud. 
Helju ise jäi ääre peale, mina seina poole.

Meenub üks põnev lugu. Ühel ööl keset und ta äkki karjatas: 
„Aino, rott hüppas mulle kõhu peale!“ Ehmatasin üles ja me ei saa-
nudki enam magada. Helju pidi kell 8 koolis Õpetajate Seminari 
12. klassis olema, mina kell 17, nii et sain veel välja puhata. Õhtul 
aga otsustasime midagi rottide tõrjeks ette võtta. Panime keset 
toa põrandat kandilise vormileiva pätsi ja jätsime tule põlema, et 
näha mis juhtub. Keskööl kuulsime äkki piiksumist ja nägime, et 
rotid olid mitmekesi leiva kallal ja meile ei jäänudki hommikuks 
midagi. Õnneks oli jahu, muna ja rasva, sain küpsetada pann-
kooke meie ühisköögis, kus muidugi oli järjekord. Seda rottide 
probleemi ei oleks nii suurt olnud, kui koerte asemele oleksid 
seal kassid elanud. Nüüd koridor junne täis ja hommikul tualetti 
minnes muudkui veeresid jalge ees.

Pärast sõda oligi Tartus hirmu all elamine, sest kesklinnas 
haigutasid varemed ja keldrites varitseti inimesi, et tõmmata 
neid pootshaagiga alla ja teha vorstiks. Mina käisin õhtupoolikul 
koolis ja tulin koju kella kümneks. Julgesime käia ainult keset 
sõidutänavat, kõvasti laulda ja naerda. See vorstitegemine võis 
olla ka kuulujutt...

Õpetajate Seminaris oli moodustatud õpilastest salajane 
vastupanuliikumine ja selle juht oli Helju Ambre (Mikkel). Õhtul 
koju tulles ei olnud Heljut tihti kodus ja laua peal lebas kiri: „Olen 
jälle hallis majas ülekuulamisel.“ 

Kord oli ta jälle koolist viidud ja liikmete nimekiri kotis. Õnneks 
ei hakatud kohe läbi otsima, ohvitser pesi sirmi taga käsi ja jälgis 
kullipilguga peeglist Helju tegevust. Helju rebis aga nimekirja 
kotis tükkideks ja sõi rahulikult nagu küpsist. Läbiotsimise ajaks 
jõudiski kõik ära süüa ja liikmed jäid arreteerimata!

Seminari direktor oli kõva kommunist, kuid tema tütar oli ka 
organisatsiooni liige. Üks Võru tüdruk aga saadigi arreteerida ja 
viidi Venemaale, andsin talle ilusa omakootud helesinise villase 
salli, et sooja saada. Kalmer Tennosaar, kes oli tema rahvatant-
supartner ja austaja, elas seda rängalt üle.

Helju oli väga andekas luuletaja. Minagi sain tema andi ära 
kasutada, kuigi mitte ettekavatsetult. Olin valitud 7c klassi organi-
saatoriks ja pidin kooli seinalehele midagi kirjutama. Läksin oma 
murega Helju juurde ja palusin ühte luuletust, mille ta ka lahkelt 
andis. Seinaleht ilmus ja minu kohta oli õpilaskomitee esimehe 
poolt kiitus: „Meil on koolis andekas noor luuletaja Aino Udso, 
kellelt ootame edaspidigi neid!“ Nüüd olin küll kimpus, lõikasin 
loorbereid teise arvelt! Õnneks ma 8. klassi edasi ei läinud, seoses 
abiellumisega, ja pettus jäi avastamata. Heljule rääkisin selle loo 
alles mõned aastad tagasi telefoni teel ja ta ei pahandanudki.

Helju oli mu esimese poja Borise ristiema ja kui ta korraldas 
Räpinas rahvatantsijatele seminare, ööbis alati meie pool Vaba-
duse 1, sest rahvamaja oli lähedal. Tartus käies ööbisin minagi 
alati tema pool Lina tänavas nakkushaigla kõrval asuvas korteris. 
Helju abikaasa doktor Elmar Mikkel oli osakonnajuhataja ja väga 
tark arst.

Ilus mälestus Helju esimesest Räpinas käigust neiuna oli lossi 
suures saalis toimuv tantsupidu. Ta oli sale ja tantsis väga hästi, 

ta oli ka väga kaunis oma valge kodujänese boaga ümber kaela. 
Kõik Räpina Don Juanid hakkasid üksteise võidu teda tantsutama 
ja ligi tikkuma, tema aga lükkas nad väärikalt eemale ja tulime 
kahekesi koju. Poisid jäid pika ninaga saali ukselt vaatama.

Helju oleks 13. märtsil saanud 93 aastat vanaks, aga ta läks 
5. oktoobril 2017 igaviku teele. Nädal enne ta surma sain talle 
telefoni teel laulda kaks ilusat laulu veel rõõmustuseks. Tema 
matused toimusid kodunt Haldja talust ärasaatmisega Nõo kirikust 
surnuaiale. Kogu Eestimaa rahvatantsijad olid vaatamata vihmale 
saatma tulnud. Kõigil olid vihmavarjud lahti, sest looduski nuttis. 
Mina aga olin juba Tartust sõites palvetanud, et Jumal saadaks 
päikese paistma! Nii sündiski ime! Kirstu suurele maanteele 
kandes paistis juba päike ja paistis kuni õhtuni nii, et kõikide 
riided kuivasid ära.

Märgade riietega oleks ju kirikus ja surnuaial külm hakanud. 
Helju ärasaatmine oli väga südamlik, ilus ja suursugune, seda 
ta ju vääriski. Ajalehes oli palju leinakuultusi, nende hulgas ka 
Vabariigi Presidendi Kantselei kaastundeavaldus mälestamaks 
Valgetähe teenetemärgi kavaleri Helju Mikkelit.

Aino Udso

Helju Mikkel Tartus 24.12.1945.                          Foto erakogust

Vasak sirge, parem haak
20 kinnast punti, võtsin üle õla ja asusin kodupoole teele. Sel 
õhtul oli väljas tuisk ja torm, nii et kümne meetri peale nähtavust 
ei olnud. Pärna tänav oli nii kinni tuisand, et tänavatuld polnud 
näha. Koju jõudsin, lugesin kindad üle ja oh õnnetust - üks kinnas 
puudu! Läksin tagasi tuldud teed, jalaga lund laiali lükates, aga ei 
midagi. Otsisin igalt poolt, aga ei leidnud. Järgmisel päeval küsisin 
naabrimehe käest, kes käib ka sama teed, kas tema ei leidnud 
ühte pruuni poksikinnast? Vastas, et pole näinud, ega leidnud. 
Teadsin, et mul tuleb sellepärast suur pahandus. Tuli aru anda 
rajooni spordikomitee juhile, kes oli väga pahane. Teadsime, et 
ta on suur napsusõber, tulime mõttele talle viia pudel viina, ehk 
annab asja klaarida! 

Läksimegi tema poole Oktoobri tänavas, rääkisime loo ära, 
andsime pudeli ja saime asja joonde. Oh seda imet! Kui naabri-
maja müüki pandi, oli võimalik käia majas sees ja pööningul ringi 
käies nägingi oma poksikinnast vedelemas naelakasti kõrval, 
ikkagi leidis selle naabrimees, aga mulle tagasi ei andnud. Ma 
oleks talle ju võinud pakkuda viinapudeli kinda vastu, kui oleks 
teadnud, et kinnas tema käes on! Käisin seal majas koos sõbra-
ga, kes ütles, et võta oma kadunud poksikinnas ära, aga mina 
tagantjärgi seda enam ei teinud, jätsin ta sinna paika. Ei tea kas 
uued majaomanikud jätsid selle alles või viskasid prügiga koos 
minema? Küsinud pole, aga hinge närima jäi. Poksitreening toi-
muski edasi  senikaua kui treener siin töötas. See meenutus on 
aastast 1956. Vanad asjad unustatud, andeks antud.

             Kalju-Johannes Kullerkupp,
             kirja pandud 14.01.2017.

Matemaatikaolümpiaad
9.märtsil toimus Põlvas matemaatikaolümpiaadi piirkondlik 

voor. Mehikoorma Põhikoolist osales 5.klassi õpilane Säde Reet 
Posti, kes saavutas I koha. Õpilast juhendas õpetaja Jaanus Volk.

Räpina ÜG-st  saavutasid auhinnalised kohad järgmised 
õpilased:

Erle-Mai Pabusk II–III koht
Regnar Preeden III koht

Emakeelepäev Mehikoormas
14. märtsi hommikul peale esimest tundi kogunesid Mehi-

koorma põhikooli õpilased ja õpetajad Meeksi raamatukokku, 
mis asub kooliga ühes majas. Nii lapsed kui ka täiskasvanud olid 
veidi ärevil, sest igaühel oli täita oma ülesanne.

   Sissejuhatuse algavasse tundi tegi allakirjutanu sidudes 
järgneva sündmuse Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaga. Mee-
nutasime koos Eesti riigi sümboolikat ja rahvustunnuseid ning 
jõudsime välja armastatud kirjaniku Anton Hansen Tammsaareni, 
kelle 140. sünniaastapäev oli jaanuaris. Õpetaja Anne Konsap oli 
jaganud igale lapsele ja ka täiskasvanule lõigu kirjaniku noorsoo-
jutustusest „Meie rebane“. Algas lugemiskett. 1.–2. klassi lapsed 
olid kohustust tõsiselt võtnud ja õpetaja abiga oma osa korralikult 
ette valmistanud ega jäänud alla suurematele lugejatele. Tund 
möödus lennates. Lõpuks arutlesime tolleaegset elu-olu ja sõnu, 
mis tänapäeval käibelt kadunud. Eks ole see ka  loomulik, et meie 
emakeelgi muutub ja areneb ajas. Kirjandusteoste kaudu on üks 
võimalus teada saada meie esivanemate elust ja sõnakasutusest.

Tiiu Rõzova,
Meeksi raamatukogu juhataja

Isamaalise omaloomingu konkurss
Kaitseliidu Põlva maleva korraldatud isamaalisel omaloo-

mingukonkursil saavutasid Räpina Ühisgümnaasiumi õpilased 
järgmised auhinnalised kohad:

Reti-Karlota Rebane 1.−4. kl I koht (juhendaja Merle Kingla)
Lisett Rämson 5.−6. klass III koht (juhendaja Marika Ääremaa)
10.–12. klass I koht Anna Zaharova, III koht Keilit Adson 

(juhendaja Reet Ladva)
„Konkursi eesmärk on panna koolinoori mõtlema isamaaliste 

väärtuste peale nagu kodu, oma lipp, oma riik, vabadus – tänasel 
päeval saame ise otsustada, mida me oma riigis teeme, mitte ei 
mõtle keegi teine meie eest,“ põhjendas konkursi üks eestveda-
jatest Janel Säkk aktsiooni eesmärke ja lisas, et koolinoored on 
need, kes peavad paarikümne aasta pärast hakkama kaitsma ja 
edasi kandma isamaalisi väärtusi.

Võisteldi neljas erinevas kategoorias.
Kõige rohkem auhinnalisi kohti saavutanud kool pälvib ränd-

karika “Juhan”, mis sel aastal kuulub meie koolile.

Marika Ääremaa,
Räpina ÜG huvijuht

Noorte reis Tallinna Lennujaama
1. märtsil toimus õppereis Tallinna lennundusettevõtetesse, 

mis oli üheks KOV Koostöögrupp Lennukad Noored ühistege-
vuseks Tartu ja Luunja valla, Võnnu, Mehikoorma ja Melliste 
noortele. 

Oma töid ja tegemisi tutvustasid noortele Lennuliiklustee-
ninduse AS, MagneticMRO ja Tallinn Airport GH. Õppereisi aitas 
korraldada Eesti Lennuakadeemia. 

Osalesid 42 noort koos noorsootöötajatega. 
Reis möödus edukalt, logistika oli keeruline, kuid saime 

kenasti hakkama.

   Inga Rõzova,
huvi- ja noorsootööjuht

Lugemiskett Meeksi raamatukogus.               Foto erakogust

Õppereis lennujaama.                                         Foto erakogust
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Palju õnne, armas Eesti!*

Kevad läbi aegade

Oli märts, oli kevad,
pajuokstel pungad puhkemas.
Kuid Eesti rahva saatust
must mure ründamas.

Jäi tiigi äärde urbais,
kevadootel pajupuu.
Kas Siberist veel tagasi,
tullakse sel kuul.

Jah, tuldigi ka tagasi, 
kuid paljud sinna jäid.
Neid lugeda on võimatu,
kes võõrsil maetud said.

See kõik nüüd möödas,
sinimustvalge saab lehvida.
Nii kevad kõiki köidab,
võiks rahus elada.

Kuid Eestimaa - miks sina
nüüd jälle vireled?
Kuhu jäänud õitsev lina,
taluõuel sirelid?

On noored läinud linna,
maa tühi taludest.
Kevadrõõmsat kukelaulu
ei kuule küladest.

Ma usun – kord muutub kõik,
maapõues Eesti rikkus,
see rahvas, kes võõrsil’ läinud,
ei jää nad sinna pikaks…

Sinaida Türkson
Märts 2018

Suur reede

Ta murdis leiba
ja seda sai palju
Ta murdis ja lausus
see on minu ihu

Ta murdis ja lasi
ennast ristipuul
et olla igavesti
eluks inimsool

Seda elu sai palju
igavene tähendab seda

                                               1990

                    * * *

Et poleks enam verevalamist
Sa jooksid verest tühjaks
et poleks haigustes halamist
Sa lasid lüüa enda pihta

Su vermeis kõik haigused kaeti
Su püha vere tervendava väega
me möödapanemised õigeks vaeti
et elu oleks igavesti, ka siin ja praegu

Taavet Udso

Eesti Vabariigi juubeliaeg oli nii imeline ja erakordne, muljed 
nii eredad ja meeldivad, et neid ei saa ainult endale hoida, vaid 
pean teiega jagama.

Suur au on elada sellisel ajal, et tähistada meie väikese armsa 
kodumaa suurt juubelit. Tulevikus võivad meie järeltulijad näha 
ka oma riigi teist suurt tähtpäeva.

Nüüd kirjutan juubelipidustuste ajal vallanud emotsioonid ja 
mõtteterad üles:

● Kinkisin vabariigile – vallale pildialbumi. Albumi valmimisele 
aitasid kaasa Katrin, Aivo ja Anne. Pildialbumid said ka 
Räpina muuseum, pensionäride selts, kultuurikeskus ja 
looduskaitse selts. Urmas Sõõrumaa on öelnud, et varandus 
tuleb juba enne surma laiali jagada. Seekord sedamoodi. 

●  Ühel pühapäeval saates “Hommik Anuga” rääkis arhitekt 
Mai Šein, kuidas ta avastas Läänemere kujundis põlvitava 
neitsi Maarja, kes hoiab oma käte vahel meie Maarjamaad. 
See oli nii ilus.

●  Saates OP meeldis kirikuõpetaja Annika Laatsi jutt, kuidas 
me oleme läbi elu kirikuga seotud. Ristimiseks tuuakse väike 
inimene pühakotta ja lahkumisel siit elust kantakse ta kätel 
välja – vahele jäävad ka teised sündmused. 

●  Vahur Kersna tutvustas sajandivanuseid ja teisi huvitavaid 
inimesi meie ümber.

●  Saates “Hästi, Eesti!” rääkis Jüri Aarmaa, kuidas Toivo 
Tänavsuu on fondi kaudu “Kingitud elu” abistanud paljusid 
vähihaigeid ja kui lahked on inimesed sellesse fondi panusta-
des.

●  Tore oli, et ausambad said sallid kaela, ka meie Räpina 
“Raudmees” ja aianduskooli ees skulptuur Külvaja neiu. 
Tallinnas sai Ernesaks tuttmütsi pähe.

●  Urmas Vaino saade “Suud puhtaks” oli seekord eriti lõbus 
ja värviline. Seal polnud ühtegi puhastverd eestlast. Saates 
osalenud armastavad Eestit, selle loodust, inimesi ja ilusaid 
naisi. Sain teada, et türklasel oli eesti keelt kerge õppida, 
sest neilgi on olemas häälikud “ä”, “ö”, “ü” ja “õ”. Saates 
avaldasid välismaalased arvamust, et kui see keeruline 
keel juba selgeks saadud, siis ka jäädakse, sest muidu 
läheb pingutus luhta – mujal pole selle keelega midagi peale 
hakata. Kainestavalt mõjus hollandlasest toidupanga juhi 
sõnul see, et meie riik panustab suurtesse projektidesse, 
kuid meie inimesed nälgivad.

●  Aianduskooli aktusel oli palju inimesi ja lilli, toredaid sõ-
navõtte ja ettekandeid. Autasustati elutööpreemiaga ja 
tööjuubeli puhul, tunnustati parimaid õpilasi ja töötajaid. 
Vallavanem tuletas meelde, et 50 aastat oleme me vangis 
elanud ja Soomest toodud vorst oli väljast küll ilus, seest aga 
maitsetu. Sama lugu on vahest ka meie riigiga. Kirikuõpetaja 
ütles, et kui inimene on sulle kallis, siis sa andestad talle 
väikesed eksimused, nii ka riigile.  Tõeline šõumees oli Andri, 
väga hea laulja ja näitleja juba noores eas. 

●  “Juba järgmisel päeval elame teistsuguses, 100-aastases 
riigis,” nii nentis Marju Lauristin. 

●  Juubelipäeva lipu heiskamisel Pika Hermanni torni ütles Eiki 
Nestor, et meil on vabadus tulla ja minna.

●  Räpina Miikaeli kirikus oli pidulik-pühalik tunne, kui laulis 
kiriku oma koor koos suurepärase Urmas Nageliga. Küla-
kostina esinesid kirikus Kait Tamra ja Räpina kammerkoor, 
kõik kõlas väga hästi kiriku kõrgete võlvide all. Harras tunne 
tuli südamesse – inimesed on head ja kõik on hästi.

●  Lippude lehvides sammuti Räpina ausamba parki, kus 
lapsed – noorkotkad ja kodutütred ning hulgaliselt rahvast 
olid külma ilma trotsides juba ammu ootel. Sõna võtsid usu- 
ja vallategelased. Manifesti luges ette endine maavanem 
kaitseliitlasest Igor Taro. Väike poiss sai ka pika keelitamise 
peale oma luuletuse ette kantud. Väga meeldis ka sõnum 
isa Tihhonilt.

●  Õhtul meeldis presidendi kõne, kus ta tundis suurt uhkust ja 
armastust meie rahva vastu. President ütles, et kuna meid 
on nii vähe, siis peame me kõik mõtlema oma riigi parema 
käekäigu peale. NO teatri teekond oli põnev, ka sünge ja 
omapärane, lihtsale inimesele vast raskesti mõistetav. Kä-
tlemisel 1500 inimest oli vist päris väsitav ettevõtmine. Mart 
Laar oli kohal omal jalul, ta on öelnud, et jättis tervise Eesti 
riigile, kuid ta ei kahetse midagi. Noorim inimene presidendi 
vastuvõtul oli 12-päevane Johannes Mart Hanso.

●  Kui rahvas saaks oma tervise ja rahamuredele leevendust, 
kui inimised hooliks ja suhtleks rohkem omavahel, siis on 
meie maal hea elada.

Palju õnne sulle, meie Eesti!

Maie Vaino
*avaldatud lühendatult

Pisike poiss sai luuletuse loetud vallavanema süles.
Foto: Andrus Karpson

Eesti Vabariigi 100. aastapäeva eel korraldasid kolm väikekooli 
– Kauksi Põhikool, Mehikoorma Põhikool ja Ruusa Põhikool – 
luuletuste, juttude ning joonistuste võistluse „Minu Eesti“. Konkursile 
saadetud töid hindas žürii eraldi kolmes kooliastmes kolmes kategoo-
rias (luuletus, jutt ja joonistus). Kõikide osalejate panus paistis silma 
hoolikuse ja loomingulisusega.
Konkursi „Minu Eesti“ tulemused olid järgmised:
Joonistused
I kooliaste
I koht – Kairi Riin Sohard (Ruusa PK)
II koht – Martin Sepping (Mehikoorma PK)
III koht – Sandra Granbak (Ruusa PK)
II kooliaste
I koht – Laura Laar (Mehikoorma PK)
II koht – Kirkeliis Lillemets (Mehikoorma PK)
III koht – Annabel Tiirik (Mehikoorma PK)
III kooliaste
I koht – Denis Rõžov (Mehikoorma PK)
II koht – Margit Jaagund (Ruusa PK)
III koht – Liina Fokin (Mehikoorma PK)
Eripreemiad:
Kerstin Jüriöö – Kõige rõõmsavärvilisem pilt (Ruusa PK)
Romina Diana Jürgenson – Eesti loodus: neli aastaaega (Ruusa PK)
Taire Pungar – Kõige vahvamad rahvuslikud motiivid (Mehikoorma PK)

Luuletused
I kooliaste
I koht – Kirke Sibul „Minu Eesti“ (Kauksi PK)
II koht – Ants Krigul „Rukkilill“ (Kauksi PK)

Kolme kooli ühiskonkurss „Minu Eesti“
II koht – Eliine Pille „Minu Eesti“ (Kauksi PK)
III koht – Ruusa PK 2. ja 3. klass „Eesti 100“
III koht – Marili Visse „Sulle sünnipäevaks tahan“ (Kauksi PK)
II kooliaste
I koht Olga Kiseljova „Minu Kodu“ (Ruusa PK)
II koht Imar Lõbu „Meie Eesti, meie riik“ (Kauksi PK)
III koht Edward Pukk „Minu Eesti, indu täis on Narvas“ (Kauksi PK)
III koht Martin Soovares „Eestimaa on ilus maa“ (Kauksi PK)
III kooliaste
I koht Romina Diana Jürgenson „Eriline, imeline“ (Ruusa PK)
II koht Margit Jaagund „Ilus, lahe“ (Ruusa PK)
III koht Rando Sell „Ilus, väike“ (Ruusa PK)
III koht Romina Diana Jürgenson „Emakeelne luuletus on“ (Ruusa PK)
Jutud
I kooliaste
I koht Sandra Granbak (Ruusa PK)
II kooliaste
I koht Karmo Teesalu „Minu Eesti“ (Kauksi PK)
II koht Sandra Sell „Eestimaa“ (Ruusa PK)
III koht Argo Karing „Eestimaa on ilus koht“ (Ruusa PK)
III kooliaste
I koht Pille Raudsepp „Minu Eesti“ (Kauksi PK)
II koht Aksel Vürst „Minu Eesti“ (Kauksi PK)
III koht Margit Jaagund „Eesti Maa“ (Ruusa PK)

Palju õnne kõigile tublidele loojatele! Võidutööde näitust saab 
vaadata Räpina haldushoone II korrusel (Kooli 1, Räpina).

Anu-Cristine Tokko,
Räpina valla haridus- ja noorsootööspetsialist

Eesti maakilva  
võitis Räpina esindus

10. märtsil 2018 toimus üle-eestilise mälumängu turniiri 
Maakilb superliiga finaalmäng. Räpina võib uhkust tunda – või-
dukarika pälvisid  Räpina mälumängijad. Võistkonda kuulusid 
Mait Meensalu, Priit Naruskberg, Urmas Kalla ja Huko Laanoja.

Finaali jõudsid 17 võistkonda, millest parimaks osutus 84 
punktiga Räpina võistkond. Võistlus kahe esikoha vahel oli väga 
tasavägine – teisele kohale jäi Otepää 80 punktiga. Kolmas koht 
– Põltsamaa – jäi juba

Oodatakse Jakob Hurda  
rahvuskultuuri auhindade kandidaate

 Püüdes jäädvustada ärkamisaja sümboli, rahvaluule- ja keele- 
teadlase Jakob Hurda (1839–1907) mälestust ning ergutada rah-
vuskultuurialast tegevust vabariigis ja Põlva maakonnas,  annab 
Jakob Hurda nimeline Põlva Rahvahariduse Selts käesoleva 
aasta 22. juulil Põlvas kahekümne  seitsmendat korda välja   
Jakob Hurda  rahvuskultuuri auhinnad.

Vastavalt statuudile antakse igal aastal välja kaks preemiat, 
neist vähemalt üks Põlvamaal oma tegevusega silmapaistnud  
isikule.

Rahvuskultuuri auhinnad määratakse eriliste teenete või 
kestva viljaka tegevuse eest Eesti rahvuskultuuri viljelemisel, 
arendamisel ja jäädvus- tamisel ning järjepidevuse kindlustamisel. 
Auhinna suurus laureaadile on 1000 eurot.

Kandidaate auhinna saamiseks võivad esitada kõik  
juriidilised  või füüsilised isikud. Selleks tuleb 23. aprilliks 2018  
(postitempli kuupäev) saata Jakob Hurda nim Põlva Rahvaharidu-
se Seltsile (aadressil Kesk 16, 63308 Põlva või e-postiga polva.
rhs@mail.ee) vabas vormis esildis. Selles peab olema kandidaadi  
rahvuskultuurialase tegevuse kokkuvõte, auhinna esitamise 
põhjendus, nimetatud viimase 5 aasta jooksul saadud suuremad 
preemiad ja auhinnad ning täpsed andmed kandidaadi kohta.

Info tel. 51904396, e-maili aadressil polva.rhs@mail.ee

Jakob Hurda nim Põlva Rahvahariduse Selts

SUUR NÄDAL EELK RÄPINA MIIKAELI KOGUDUSES

25.03. –  PALMIPUUDEPÜHA.   Missa kL. 11
29.03. – SUUR NELJAPÄEV.  Missa kl. 18
30.03. – SUUR REEDE. Alustame ristitee palvusega kl. 10.30  
 Vana Pastoraadi juurest, millele järgneb  kl. 11 
 Suure Reede liturgiline jumalateenistus.
31.03. – Vaikne Laupäev.  Ülestõusmisöö Vigilia.  Kl. 22
01.04. –  KRISTUSE ÜLESTÕUSMISPÜHA.   Missa kl. 11
02.04. –  2. ülestõusmispüha.  Missa kl. 11

PIHIAJAD: POOL TUNDI ENNE MISSAT VÕI  
ÕPETAJAGA KOKKULEPPEL.
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KULTUURIKALENDER MÄRTS-APRILL
R, 23. III 12 Elav muusikaajalugu – keskaeg ja renessanss. 

Tõnis Kaumann (bariton), Marten Meibaum (bass),  
Jose Antonio Page Ramirez (trompet), Kiili vana- 

  muusikaansambel Heili Meibaumi juhendamisel.  
 Tasuta. Räpina Ühisgümnaasiumi aulas

R, 23. III 18 Teemaõhtu: Võõpsu Raamatukogu 95 
Võõpsu Raamatukogus

L, 24. III 16 Koorilauluõhtu „Otsin õnne“ Richard Ritsingu 
115. sünniaastapäeva auks. Esinevad Räpina
Ühisgümnaasiumi mudilaskoor, lastekoor,
poistekoor ja noorte segakoor, Räpina naiskoor
Koidula ja külalistena Vanemuise Seltsi
Segakoor ja Haaslava meeskoor. Kontsert on
tasuta. Lähem info 796 1361 või kultuur@rapina.ee.

Räpina Aianduskooli saalis
P, 25. III 11 Toidukoolitus „Vabam elu“. Juhendab Liilia Raik,  

osalustasu 15 eurot. Info ja registreerimine 
tel 5301 083 või maiu@ariabi.ee. 

Räpina loomemajas
E, 26. III 14 Näituse „Martin Kangro ja Räpina leib“ avamine 

 Räpina Koduloo- ja Aiandusmuuseumis
N, 29. III 10 Teater õpetajatelt lastele 

Räpina Lasteaias Vikerkaar
L, 31. III 12 Töötuba: vitraaž sulgede, lillede ja päris 

liblikatiibadega. Juhendab Natalia Diakova, 
osalustasu 15 eurot. Info ja registreerumine 
tel 5301 0830 või maiu@ariabi.ee. 

Räpina loomemajas
L, 31. III 20 Tantsusalong: valsist kuuba rumbani. 

Pilet eelmüügis 6 eurot, kohapeal 10 eurot. 
Info ja lauakohtade broneerimine kuni 
28. märtsini tel 796 1361 või kultuur@rapina.ee.

Räpina Aianduskooli saalis
T, 3. IV 12 Põlvamaa seeniorlaulu žanripäev. 

Oodatud on ka publik, sissepääs tasuta. 
Info tel 5669 3686 või anu.luiga@rapina.ee. 

Leevi Rahvamajas
R, 6. IV 20 Kontsert: Jäääär ja Stas. Pilet eelmüügis 

12 eurot, kohapeal 15 eurot. Piletid müügil 
Räpina Valla Kultuurikeskuses ja Põlvamaa 
Turismiinfokeskuses. Info ja broneerimine 
796 1363 või kultuur@rapina.ee. 

Räpina Aianduskooli saalis
K, 11. IV 19 Rakvere Teatri etendus „See kõik on tema. 

Eksperiment teismelisega“. Pilet 15 eurot, 
sooduspilet 13 eurot. Piletid müügil Piletimaailmas 
ja Räpina Valla Kultuurikeskuses. Info ja 
broneerimine 796 1363 või kultuur@rapina.ee. 

Räpina Aianduskooli saalis
R, 13. IV 21 Kevadpidu. Tantsuks mängib ansambel 

Dolores, esinevad Võru Katariina tantsijad. 
Pilet eelmüügis 5 eurot, kohapeal 7 eurot. 
Eelmüük 12. aprillini. Info ja broneerimine 
tel 5669 3686 või anu.luiga@rapina.ee. 

Veriora Rahvamajas
P, 15. IV 13 Räpina Pensionäride Seltsi koosviibimine 

Tuletõrjemaja saalis
16.–20. IV Südamenädal Räpina Lasteaias Vikerkaar
R, 20. IV 18 Räpina Kammerkoor 30 

Räpina Aianduskooli saalis
R, 20. IV 18 Teemaõhtu: reisimuljeid Bali saarelt ja 

Singapurist. Muljetab Marju Lodi. 
Info tel 795 9435. Võõpsu Raamatukogus

L, 21. IV Võhandu maraton Võhandu jõel
N, 26. IV 17 Kevadpidu Räpina Lasteaias Vikerkaar
R, 27. IV 19 Räpina naiskoor Koidula 60 

Räpina Aianduskooli saalis

märts 2018

ÕNNITLEME VANEMAID!

Lenna Varik 
31.01.2018

Liselle Marii Austa 
8.02.2018

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

MEIE HULGAST ON LAHKUNUD
Sinust mälestus me hinges elab.
Sinu hääl veel kõrvus kõlab …

Aino Kilusk 
31.01.2018

Helju Mälton 
10.02.2018

Martin Kübar 
11.02.2018

Heldur Kangro 
16.02.2018

Enno Ivaste 
18.02.2018

Adele Oinus 
19.02.2018

Aino-Regina Sokolova 
23.02.2018

Luise Kirotar 
24.02.2018

Miralda Limask 
26.02.2018

NÄITUSED
Näitus „Vello Ootsing südame ja hingega kodustel radadel“ on 
avatud Räpina Raamatukogus 25. märtsini.
Näitus „Martin Kangro ja Räpina leib“ on avatud Räpina  
Raamatukogus alates 27. märtsist. Näituse avamine 26. märtsil kell 
14 Räpina Koduloo- ja Aiandusmuuseumis.
Looduskaitseteemaline rändnäitus „Hoia, mida armastad“ on 
avatud Räpina Ühisgümnaasiumis 28. märtsini.
Räpina loomemaja kangakoja vaipade ja suurrättide näitus „Risti-
rästi 100 triipu“ on avatud Räpina loomemaja saalis kuni 9. aprillini.
Kauksi Põhikooli, Mehikoorma Põhikooli ja Ruusa Põhikooli 
õpilaste ühisnäitus „Minu Eesti“ on avatud Räpina haldushoone 
II korrusel.

Polikliinik asub kuni 31.jaanuarini 2019 Kooli tn 5 koolimajas. 
Sissekäik Aia tänava poolt.

PÜHADETEENISTUSED ÕIGEUSU KOGUDUSTES

Räpina koguduses
Akafist Jumalasünnitajale reedel  23. märtsil kl 18.
Suure paastu V pühapäeval  25. märtsil kl 10 liturgia.
Eelpühitsetudandide liturgia kolmapäeval  28. märtsil kl 18.
Issanda Jeruusalemma minemise pühal  1. aprillil kl 10 liturgia.
Suurel kolmapäeval 4. aprillil kl 17.30 õlitamissalasus.
Suurel neljapäeval  5. aprillil kl 10 liturgia. 
Kannatusevangeeliumite lugemine neljapäeval  5. aprillil kl 17.30.
Suurel reedel  6. aprillil Kristuse matmisteenistus kl 16.
Paasateenistus ja liturgia algusega laupäeval 7. aprillil kl 23.30.

Võõpsu koguduses
Laatsaruse laupäeval 31. märtsil kl 9 liturgia.
Paasapüha liturgia esmaspäeval 9. aprillil.

Mehikoorma koguduses
Suurel laupäeval 7. aprillil kl 10 liturgia.

Rahvalehe märtsi ja aprillikuu paberväljaandes on 
nimedes viga. Toimetaja vabandab!


