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Hea lugeja!

Tänavune kevad lasi end kaua oodata ja kui tuli, siis
nagu piinlikkust tundes oma hilinemise pärast - püüdis
eriti kiire ja usin olla. Esimesed teated punastest
metsmaasikatest jõudsid sotsiaalmeediasse juba 8.
juunil...
Selline looduse arengu kiirus on keerukaks
teinud ka aiandusinimeste elu. Kiired ja usinad on oldud
Räpina Aianduskoolis.

-

Õppeaasta

on

lõpule

jõudmas.

kui 150 meie
õpilast jõuavad kooli
lõpetamiseni 29. juuni
aktusel.
et
Loodan,
Enam

Räpina
Aianduskoolis
käidud aeg on lisanud teile nii teadmisi kui
ettevõtlikkust. Edu teile, lõpetajad, teie
edasistes töödes ja ettevõtmistes!

Kõiki teisi, nii õpilasi kui õpetajaid, ootab ees
suvepuhkus. Kaunist suve kõigile!
llusat ja kosutavat suvepuhkust ka kooli lehe
tegijatele! Aeg ja Vaim on olnud sisukas ja

inforohke teabekandja ning koolipere jaoks
alati oodatud.
Kohtumiseni taas septembrikuus, laetuna uue
energiaga, et ellu viia oma unistused!
Heino Luiga Räpina Aianduskooli direktor

Kutsevõistlused “Noor Aednik 2013
~ Tallinna Lillefestival 2013
~ Mis on saanud tuunitud mõisast
~
Aasta Õpetajad Valdur Truija ja Sirje
~

Tooding
“Kodus ja võõrsil” - ülevaateid ja lugusid
ja praktikantidelt Austriast,
Saksamaalt, Prantsusmaalt ja Šveitsist
~ Keskkonnakaitse
sessioonõppe ilu ja valu
~ LÕPETAJATE
ERI
~ Päevast päeva: Lahtiste uste, Hea Kodu ja
kutsekoolide suvepäevadest
~
Ahja taga Hollandis... ja koolimaja keldris
~
A e d n ik u
k u t se - ee t ik a:
m nu
~

õpetajatelt

praktikajuhendaja
~
Võimlemispidu Tartus
~
Aiakahjurid
~
Tomatiprojekt
~ Tekstiilitöö
õpilaste suveniiriprojekt
~
Emadest, poegadest ja õpetajatest

i

Aianduskool meedias
Sakslanna Lisa Kilger: ”Mulle tõesti meeldib
Eesti!”
~

-

22.-25. mail toimunud hääletuse tulemused: Aasta Õpetaja 2013
Tooding, Aasta Noor Õpetaja Valdur Truija. Õnnitleme!

-

Sirje

-

24.

mail avati Tallinna Lillefestival. RAK on esindatud kahe aiaga õpilaste“Hüva leili!” ning Maali Roometi isikuaed “Rütmiring”.
-

õpetajate ühisprojekt

2-nädalasele praktikale 16+3 prantslast. Kohe
nende järel saabusid nädalaks praktikandid Venemaalt. Meie õpetajad ja
õpilased praktiseerisid samal ajal Saksamaal, Prantsusmaal, Austrias, Šveitsis
ja Soomes.

25. mail saabus Räpinasse

27. mail esitas RAK kutsehariduse korralduse ja õppekavade reformi raames
HTM-le oma projektitaotluse.

TÄNA LEHES

~

9. mail toimusid RAKis kutsevõistlusted “Noor Aednik
2013” ning lahtiste uste päev. Viimasele saabus üle 300 huvilise. Maikuu
oligi väga külalisterohke
aianduskoolis korraldasid oma nõupidamisi nii
Võru– kui Põlvamaa üldhariduskoolide juhid, Harjumaa KOV-ide juhid,
Liivimaa kutseõppeasutuste juhid, sisse astus rida poliitikuid...

30.05-1.06 - kutsekoolide suvepäevadelt naaseti sedapuhku 7. kohaga.
7.-8. juunil anti panus Räpina Hea Kodu Päevade kordaminekusse.
6. juunil toimus Räpina Aianduskooli direktori pidulik vastuvõtt õppeaasta
tublimatele õpilastele ja töötajatele.
14. juunil toimus Põlva maavanema vastuvõtt maakonna parimatele
abiturientidele. RAKist olid vastuvõtule palutud florist Kadi Kirotar ja
keskkonnakaitsja Janely Lillo.
20. juunil toimus põllumajandusministri vastuvõtt kutseõppeasu-tuste ja
EMÜ põllumajandusvaldkonna erialade parimatele lõpeta-jatele ning
õpetajatele. RAKist olid kohale palutud aianduse eriala lõpetajad Kaidi Kask ja
Kristi Kääramees ning õpetaja Sirje Tooding.
21. juunil toimunud Vabariigi Presidendi ja proua Evelin Ilvese vastuvõtule
üldhariduskoolide, kutseõppeasutuste ja kõrgkoolide parimatele lõpetajatele
oli RAKist palutud Kaidi Kask.
Junior Achievement Eesti tänab RAKi tulemusliku ja hea töö eest
avaldab tunnustust õpilasfirmade juhendajale Tiiu Ruuspõllule.

ning

Isikliku haridustee järjekordse finišini jõudnud õpetajad-töötajad Anu Käär,
Lidia Sarja, Esta Ruus, Anu Torim ja Õnne Rämmann. Õnnitleme!

Riigikontrolli audit andis RAKi tegevusele positiivse hinnagu. Valmis Liivimaa
kutsekoolide ühine koostööarengukava. Võeti vastu uus Kutseõppeasutsuse
seadus (KÕS)...

Kadi Koosapoeg RAKi praktikakorraldaja ja Naiskodukaitse Põlva Ringkonna liige:
Jaanipäev koos Võidupühaga on minu jaoks veel olulisem ja tähenduslikum hetk aastas
kui jõulud. Võidupüha hommik, mis algab presidendi tervitusega, annab mulle mingi
eriliselt pühaliku ja üleva tunde. Võidupüha paraad, mis annab võimaluse selga panna
valgete kinnaste ja kübaraga paraadmunder, süvendab pidulik-ülevat meeleolu veelgi. Ja
kui loitma löövad presidendi tõrvikust süüdatud jaanilõkked, tunnen:
Eesti on elamiseks parim paik! Minu Eesti!

Noor Aednik 2013

9. mail 2013 toimus Räpina Aianduskoolis vabariiklik

kutsevõistlus „Noor Aednik 2013”, kus oma oskused
panid proovile Eesti ja Läti parimad noored aednikud.
Võisteldi taimede tundmises, kus võistlejal tuli ära
tunda taimed ladina keeles. Lisaks näidati teadmisi
istutusala mahamärkimises, konteineristutuses ja
väetamises. Meeskonnatöö oskused pandi proovile
putukahotelli ehitusel.

Võisteldi taimede tundmises, kus võistlejal tuli ära tunda taimed
ladina keeles. Parempoolsel fotol Eesti parim nooraednik 2013,
2ag kursuse õpilane Kaidi Kask.
Üheks võistlusalaks oli dekoratiivsete rohttaimede
istutamine konteinerisse

plaani alusel.

TULEMUSED:

I koht

-

Anna Karlsone

(Bulduri Aianduskool, Läti, 75 p)
II koht ja tiitel Eesti parim nooraednik
Kaidi Kask (Räpina AK, 2ag, 74 p)
III koht Leegi Põder

-

-

(Räpina AK, 1mg, 73,5 p)

ÕNNITLEME!

Teadmised ja oskused pandi
proovile plaani alusel istutusala
mahamärkimises.
Mahamärkimisel kasutati tikke
või pihustivärvi.

Meeskonnatöö oskusi läks vaja
putukahotelli ehitusel.
Fotol Eesti parimad noored
aednikud Kaidi Kask ja Leegi
Põder.

Kaidi Kask: võidu tõi ladina keel
Enne aianduskooli lehe ilmumist jõudis Kaidit
intervjueerida Räpina Rahvaleht. Järgnev on
refereering seal ilmunust.

Kuidas võistlusteks valmistusid?
Panin kõige suuremat rõhku taimede
ladinakeelsete nimede õppimisele. Sain
kasutada PowerPointis tehtud
õppematerjali, mis oli õppimiseks väga
hea. Veidi arvutasin ka
väetusülesandeid.
Mis oli Sinu jaoks kõige lihtsam, mis kõige keerulisem ülesanne?
Kõige kergemaks osutuski minu jaoks väetusnormi arvutamine

Õppedirektor LIINA PALU:
Suur tänu kõigile, kes võistlusel osalesid - võistlejad,
võistluse ettevalmistajad ja läbiviijad, toetajad!
Suur
tänu võistluse
korraldustoimkonnale ja
kohtunikele: Signe Zupsmann, Virge Mastik, Marko
Laanes, Svetlana Tund, Jaana Vaino, Marju Pulk, Reti
Randoja-Muts, Reet Palusalu, Tairi Albert, Merike
Aomets, Indrek Kaeli, Anneli Hirmo, ValdurTruija!
ja praktiline väetamine - see, mida kõige rohkem
kartsin. Kõige keerulisemaks osutus plaani alusel
mahamärkimine, mida ma üldse ei osanud karta. Ma
polnud seda ka enne kunagi teinud.

Kas oled ka varem sarnastest võistlustest osa
võtnud? Koolisisestel nooraednike võistlustel olen
osalenud kaks korda, mullu ja tänavu kevadel.
Mõlemal korral pääsesin kümne parema hulka. See
oligi nagu eelvoor “Noor Aednik” võistluseks.
Kuhu edasi?
Tahaksin minna Maaülikooli, saada veel põhjalikumaid
aiandusalaseid teadmisi ja saada väga heaks
aednikuks.
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Tallinna Lillefestival 2013
Viies Rahvusvaheline Tallinna Lillefestival 2013 Tornide

väljaku pargis toimub 24. maist 24. augustini. 21.-23. mail rajati 30

näidisaeda teemadel «Aed kui kunstiteos» või «Tervendav aed». Iluaedade autoriteks on

maastikuarhitektid, tudengid,

koolid, ettevõtted ning erinevad omavalitsused ja linnad: kaasa löövad Tallinna kesklinna valitsuse kõrval näiteks Odessa,
Kiiev, Kuressaare, Bakuu Surahanõ rajooni kultuurikeskus, Kiel, Moskva, Helsingi, Schwerin ja Budapest. Festivali lõpetamine
toimub 24. augustil, kuid aedu saab imetleda septembri lõpuni. Parima aia valib välja žürii, ära märgitakse ka rahva lemmik.
Räpina

Aianduskool on Tallinna Lillefestivalil esindatud näidisaiaga "Tervendav

- HÜVA LEILI!" platsil nr 11. Töö autorid, õpetjad Priit Trahv ja Tõnis
Soopere ning õpilased Eevi Haav, Maret Jäger ja Kaja Överus, olid eelnevalt oma

aed

projektiga võitnud koolisisese konkursi.
PRIIT TRAHV: Tänan tubli töö ja panuse eest oma Lillefestivali meeskonna
liikmeid: Maret Jäger, Eevi Haav, Kaja Överus ja Tõnis Soopere. Samuti rajamisel

ja ettevalmistamisel abiks olnud 1 MG

kursust,

samuti Martin Kiviranda ja Vaper

Johansoni. Kõiki väiksemaid asjaosalisi ka. Aitäh!
RAKi

värske vilistlane (maasitkuehitus)

ning

praegune õpilane (floristika) (samaaegselt
juba ka EMÜ maastikuarhitektuuri õpilane)
MAALI ROOMET kutsub Tallinna lillefestivalile
vaatama ka oma isikuaeda "Rütmiming", mis
on valminud teemal “Aed kui kunstiteos”.
MAALI ROOMET:

“Loominguline töö aiaga algas juba sügisel, kui
pabrile said pandud esimesed kritseldused ja
märkmed. Ja juba oligi aeg kavand AutoCADi
panna ning visuaalne lahendus plaanile juurde
teha.
Tähtsaks osaks aia valmimisel peale idee ja
kavandi on materjalid. Aed vajas puid,
killustikku, valgustust ning veel palju töö- ja
abivaendeid. Veebruaris-märtsis võtsin ette
sponsorite otsingu. Sai käidud ukselt uksele,
vahetatud palju kirju ning räägitud oma
konsepsioonist. Leidsin 10 firmat, kes
abistasid nii materjalide, transpordi, nõu kui
jõuga. Haljastuse rajamisel oli abis meie kooli
maastikuehituse usin õpilane ja väga hea
sõber Andres Pogrebnõi.
Lillefestivali
kujundus on minimalistlik
kontsepsioon, mis iseloomustab kõiki minu
maaastikukujunduslikke töid. Tunnen, et olen
valinud õige elukutse, mis tuleb südamest
ning pakub rõõmu luues.
Suvel võib nautida lilleilu ka Tartus, kus on
valminud lilleline haljastus Eesti Maaülikooli
tudengite koostööl
Emajõe promenaadil
Turuhoone taga. Juhendaja Kadri Maikov.
Lillepeenarde taimmaterjali kujundus Maali
Roomet ja Janne Urb.”

MIS ON SAANUD TUUNITUD MÕISAST?
2012. aastal jooksis Kanal2-s kutseharidust populariseeriv sari “Tuuni mu
mõisa”. Sarja “peategelaseks” oli Paunküla mõis Harjumaal, praegu MTÜ
Paunküla Hooldekeskus käsutuses olev vanadekodu. Nagu ikka vanade
majadega juhtub, kippus ka Paunküla mõis ajale jalgu jääma. Olukorda
lahendama kutsuti kutsekoolide õpilased. RAKi esinduse ülesandeks oli, nagu
arvata võib, mõisaümbruse kujundamine. Kuidas mullu tehtu tänavu välja
näeb?
VALTER KOPPEL, MTÜ Paunküla Hooldekeskus juhataja: “Kõik on väga hästi
kasvama läinud, talv pole taimedele liiga teinud. Kõik, kes meie juurest mööda
satuvad minema, peavad kinni, kiidavad ja imetlevad. Värvid on väga hästi
sobitatud ja kogu aeg on midagi vaadata - praegu on just õitsemist lõpetamas
iirised, kuid täisjõus on pojengid ja salveid ning tulekul päevakübarad. Oleme
maaülikooli tudengitele toreda projekti ja aianduskooli
väga tänulikud
õpilastele suurepärase teostuse eest!”

Foto: Maali Roomet

-

Foto: Karin Vollmann, 3mp

Aasta õpetaja 2013 -"tavaline inimene SIRJE TOODING
ÕPILASTE KOMMENTAARE (rahuloluküsitlusest) ÕPETAJA TOODINGU KOHTA:
•

•

Ta on hästi lahe õpetaja, selline lõbus ja räägib väga huvitavalt. Ja tema tunnis
tegime me igasuguseid katseid ja põnevaid rühmatöid.
Õpetaja Sirje Tooding paistab eriti silma oma pedagoogiliste oskuste ja tunnis
kasutatavate huvitavate ja eripäraste meetodite osas. Tunnis kasutatavad

õppemeetodid on huvitavad ja erinäolised, mistõttu ei teki tunnis liiga pikka
monotoonset loengu vormi. Õpetaja oskab luua teoreetiliste teadmiste juurde
huvitavaid praktilisi ülesandeid ja näiteid, samuti tekitab õpetaja tööks kordamise
jaoks huvitavaid ja reaalselt õpetavaid õppimissituatsioone. Samuti loob õpetaja
keskkonna, kuhu õpilane hea meelega läheb. Väga heaks näitajaks on ka asjaolu, et
õpetaja ei saada erinevaid pedagoogilisi signaale. Reeglid on alati selged ning
õppesituatsioon on inimlik ja mõistetav.
•

•

•

•

Mullaõpetuse õpetajale Sirje Toodingule
annavad õpilased rahuloluküsitlustes ainult
positiivset tagasisidet.
Olete aianduskooli vilistlane

-

•

Väga meeldiv inimene, kes illustreerib õpetatavat oma kogemustel põhinevate
näidetega. Alati arusaadav, konkreetne ja huvitav.
Väga kannatlik, oskab keerulisi asju lihtsaks seletada, väsimatu järjekindlusega teeb
ka puupeale asja selgeks . Hea suhtleja. Väga soe suhtumine õppijatesse.
Selge, loogiline, arusaadav, humoorikas. Tunnid üles ehitatud loogiliselt ning hästi
planeeritud, ajaliselt ei jää hätta ning vajalik saab läbi võetud.
suurepärane õpetaja suurepäraste meetoditega—teeb tunni põnevaks ja materjal
jõuab loogiliselt kohale. Tasakaalus on loengud, iseseisev uurimine ja ühine
uurimine, meetodid toetavad nii visuaalselt, kuulamise kaudu, lugemise kaudu kui
ka kogemuse kaudu õppimist, seega võimaldatakse tunnis erinevate õpistiilidega
inimestel paremini materjali omandada.
oskab oma aineid mulla- ja istikuõpetus
teadmistest tulevikus kasu hakkab olema.

aga kuidas sai Teist aianduskooli

õpetaja?
Räpinasse õppima tulin enda soovil ja Saku kooli bioloogia õpetaja

soovitusel. Kodus olin ennegi aiatöödega kokku puutunud ja just isa
oli see, kes mind ikka õpetas ja kellega koos sai aias toimetatud. Kui
ütlesin kodus, et lähen Räpinasse, siis vanemad olid algul
ehmunud, et 15-aastaselt kodunt nii kaugele... Räpinas õppisin
vahemikus 1971 1975 ja pärast seda läksin tööle Saku lähedale
Juuliku Katsebaasi. See oli Maaviljeluse Instituudi teadurite
katsetamiste koht ja oli lühike, kuid väga põnev aeg. Kui 8 aastat
hiljem oli minu perel kindel plaan Räpinasse elama asuda, siis
teadsin juba kindlalt, et tahan tulla õpetajaks. Praegugi veel
imestan, kuidas ma sain sellist asja mõelda. Polnud veel küsimaski
käinud ja kohe õpetajaks. Läksin siis 1984. aastal tööd küsima ja
mulle usaldati botaanika ja köögiviljanduse laborandi töö. Aasta
hiljem hakkasin puuviljandust õpetama. Kui nüüd arvutada, siis
olen 28 aastat aianduskoolis õpetajana töötanud.
-

Olete oma aiandusalaste teadmiste ja õpetamisoskuse poolest
hinnatud, kui vaadata näiteks õpilaste raholuluküsitluste
tulemusi.
Mul on väga hea meel, et õpilased on minu õpetusega rahul. Mulle
meeldib õpetada nii, et ma räägin peast ja ei loe lehe pealt maha.
Toon palju näiteid elust enesest, üritan võimalikult selgelt ja vahel
ka naljakalt asju selgitada. Kui õpetamise tingimused on väga head
ja jätkuvalt on tahtmine noori ja vanu õpetada, siis lähen tõesti iga
päev hea tujuga kooli. Muidugi on koolis veel palju asju, mida peab
muutma ja parandama. Ma ei saa aru inimestest, kes on kõigega
rahulolematud. Milleks oma elu siis raisata tööga, mida sa ei
armasta? Inimesel on vaid üks elu, teist meile enam ei anta.
Tegema peab seda, millest hoolid ja kui oled üle töötanud, siis
tuleb lõpetada ja teine lehekülg keerata.
väga

Hiljuti tuli Teil välja raamat "Taimede paljundamine". Kodus
peate oma puukooli. Kas kodus on kõik puud oma poogitudpaljundatud?
Muidugi kasvavad aias kõik enda paljundatud viljapuud ja
marjapõõsad. Kui alustasin puuviljanduse õpetajana, siis tahtsin

-

-

esitada nii, et tajud, kuidas sul saadud

kõike oma käega järgi proovida kas ikka tõesti saab taimi nii või
teisiti paljundada. Läksidki kasvama ja siis ei viska ju elus taime
prügimäele. Nii neid taimi tasapisi kogunes ja mingil hetkel
hakkasin istikute müügiga tegelema. Suuruseks võib öelda, et
„üheinimese puukool“, abiks „kümme sõpra“ ehk kõik tööd oma
kätega. Olen tasapisi taimede arvu vähendanud ja kui üldse
puukooliga
jätkan, siis
liigi
arvatavasti
ainult
mõne
-

paljundamisega.

Raamatut kirjutades võtsin tühja lehe ette ja hakkasin kirjutama
kõike, mida olin ise teinud. Sellest ka raamatu puuviljanduslik
suund.
Olete ka õhtujuhina tegutsenud. Tänavu organiseerite suurt,
189 liikmega suguvõsa kokkutulekut.
Sellel aastal toimub minu isapoolse suguvõsa kokkutulek tõesti
Räpinas. Saame alates 1986. aastast igal aastal kokku ja esimest
korda on minu perel see suur üritus korraldada. Söögitegemine
poleks probleem, sest olen kasvanud sellisel ajal, kus pidusöögid
tehti kõik ise. Sült, praad, salatid, rulaad, kringlid jne, kõik mis
õigel peolaual peab olema, sai ise valmistatud. Seekord jätan
toitlustamise siiski teistele kõike lihtsalt ei jõua. Ürituse sisu on
aga minu välja mõeldud. Kõik on paberile kirja pandud: ajakava,
tegevused, mida peab tegema ja ostma, kes on abilised jne.
Arvan, st selles osas saame hakkama. Suguvõsa sünnipäevadel ja
õepoja pulmas olen korraldanud küll seltskondlikke mänge ja
ikka nii, et pidulistel oleks huvitav. Kõike tuleb teha parasjagu,
vabatahtlikkuse alusel ja oluline on ka pisiasjad läbi mõelda.
Natukene ajalugu, erinevaid mänge, sporti, omaloomingut. Kui
teed asja südamest ja rõõmuga, siis õnnestub kõik kindlasti.
-

Millega Teile vabal ajal veel meeldib tegelda?
Ma vist ei teagi, mis on vaba aeg. Kui koolitööst, puukoolist,
koduaia hooldamisest ja kodutöödest aega üle jääb, siis ma hea
meelega reisin Eestimaal ringi. Sellel aastal on plaanis Haapsalu
kanti külastada. Kui aega on ja tuju tuleb, siis koon, õmblen, teen
süüa, loen, vaatan telekat, joonistan, suusatan. Midagi erilist ei
oska, olen tavaline inimene.
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Õpetaja Toodingut küsitles

Leegi Põder

1mg

Aasta Noor õpetaja on mitmekülgne VALDUR TRUIJA
Praegu
õpetate füüsikat
ja
arvutiõpetust.
Lisaks on veel keskkonnafüüsika keskkonnakaitsjatele ja
geoinfosüsteemid ka. Füüsika on põhi– ja arvutiõpetus
kõrvaleriala. Siia kooli tulin füüsikaõpetaja kuulutuse peale.
Kuna aga füüsika õpetajal väga suurt koormust ei ole, siis anti
natuke arvutiõpetust juurde. Esimesel aastal oli umbes 200
tundi füüsikat ja 600 arvutiõpetust... ja umbes samad
propotsioonid on siiamaani.
Õpetaja Jaan Kivistiku väitel olete ka aiandushuviline.
Ma olen Põlvamaalt pärit, maal kasvanud. Lapsena sai ikka
maatöödel osaletud, kus pidime terve suve heina tegema.
Käsitsi. Heinavedu toimus hobusega.
Ma ostsin 5 aastat tagasi ühe vana maja 10 km kaugusele
Räpinast. Maja on samasugune siiamaani. Teeme muruniitmist
ja muud aiapidamist seal eelkõige. Algul oli vaja teada, kuidas
õunapuid lõigata. Eks ma siis Kivistikuga koos harjutasin, käisin

Kuulsin, et Te olete väga mitmekesine inimene. Olete
hästi aktiivne: võtate mälumängudest osa, näitekooli
tantsite kooli aias kaasas paar korda puude kallal. Nüüd olen oma puud
mängudest,
spordite,
üritustest,
rahvatantsu, mängite karmoškat ja lõõtsa ning lisaks on ära teinud ja pakun haltuuratka küla peal.:)
Teil väikesi lapsi riburada. Kuidas Te seda kõike jõuate? Kui Räpinasse tööle tulite, siis kolisitegi alaliselt siia?
Ma ei teagi.. Lihtsalt võtan kõige selle jaoks aega.
Jah. Oligi selline plaan. Enne seda elasin ülikooli ajal Tartus.
Kuid
mulle ei meeldi käia tööle kaugelt. Algul elasime
Kas jääb ka natuke lihtsalt vaba aega saab mõnikord ka
aasta
üürikorteris.
jalad seinale visata?
–

Ma ütleks, et kui 4 last on kodus, siis on nad alati kukil. Kui Aga nüüd mälumäng. Kas edu on tulnud sellest, et olete
vaba hetke tahad, siis tuleb võtta jalgratas ja sõita kaugele. lihtsalt avatud pilguga ringi käinud või peab selleks olema
Või tulla kooli tööle. Nüüd, enne puhkusele minekut, olen hiilgav pea?
käinud peaaegu igal õhtul koolis töid parandamas
Ma vahel ikka mõtlen, et olen seltskonnale ballastiks kaasas :).
semestri lõpud on alati pingelised.
Kutsekoolidevahelise mälumänguga sai algust tehtud esimest
õpetajaks
Kuidas
Te
aianduskooli
sattusite? korda siis, kui Räpina kord oli võistlust korraldada. Mitu aastat
9 aastat tagasi olin lõpetanud Tartu Ülikoolis füüsika eriala. tagasi see oli, ei mäletagi... Mälumängudel osalema hakkasin
Proovisin Tartusse tööle saada, aga seal öeldi, et ei ole Irma Samoldina kutsel, kes oli mu ajaloo õpetaja Värskas, ning
õpetaja haridust. Mõtlesin siis, et teen selle ka ära, aga seal küsis, milles ma hea olen. Kuna ülejäänud seltskond sporti ei
lõpuks eelistati hoopis neid, kes juba kuskil töötavad. Et osanud, olin vajalik. Nii jäetigi spordiküsimused minu peale.
...

ikka oleks kindel, et inimene õpib kooli tööle minekuks,
mitte niisama aja kulutamiseks.
Räpinasse jõudsin aga töökuulutuse peale. Ühel päeval ma
siis tulin bussiga Räpinasse. Mäletan, et kooli ees oli
igavene songermaa. Ilusat asfalteeritud platsi siin maja ees
ei olnud, maja oli punane, nagu vanadel piltidel näha.

Õpetaja Truijat küsitles LEEGI PÕDER, 1mg
EI OLE VÕIMALIK ! Kuulujutud räägivad, et 21.
juuni õhtul viis Valdur oma naise-lapsed autoga
Kilingi-Nõmme, jättis auto naise käsutusse, istus
öösel kell 1 jalgratta selga ja oli hommikuks õigeks ajaks Räpinas tööl.
Vaev tasus end ikka ära ka

-

sama päeva õppenõukogus kuulutati

Mis on selle aja sees muutunud, kui Teie siia tööle välja Aasta Õpetaja hääletuse tulemused :) VAT SELLINE MEES!
asusite?
Arvutid on kõvasti paremaks läinud! Infrastruktuur
ÕPILASTE KOMMENTAARE:
paranenud, võimla sai remondi, kasvuhoone, praktikamaja KARIN VOLLMANN, 3mp: Õpetaja Truijal on lahe kunstianne!
renoveeritud. Tehnikast rääkimata - ma ei teagi, kui palju
Eriti hästi oskab ta koeri joonistada! Kui mingit ülesannet
seal neid traktoreid praegu on! Võimla remont oli minu seletab, siis kutsikad ilmuvad nagu iseenesest sekka :)
jaoks võib olla kõige olulisem tol hetkel, sest mängin KRISTEL KÜLAOTS, 3ap: Valdur mõistab õpilaste nalju ning
võrkpalli. Et jah, paremaks on kindlasti läinud!
suudab nende naljadega kaasa minna.
MARITE IRAŠINA, 1ag: Valdur on positiivne ja muhe õpetaja!
Tema tunnid on sisukad ja ülesanded on põnevalt koostatud.
EDA GROSS, täienduskoolituse metoodik: Valdur on päris Sain arvutitundides väga palju uusi teadmisi, kuidas oma elu
mitmeid arvutikoolitusi täiskasvanutele läbi viinud ja erinevaid programme kasutades lihtsamaks teha. Kõik, kes
tagasiside tema kursustele on alati positiivne olnud. Minu kaasa mõtlevad, saavad õpetatavast aru ning kui ei saa, teeb
meelest on arvutikursuse läbiviimine üks keerulisemaid õpetaja selle puust ja punaseks ette.
asju, sest inimesed on nii erineva arvutikasutusoskuse ja
õpivõimega - ühe jaoks imeaeglane tempo võib teisele ÜLLE VIKSI, kursusejuhataja: Valdur on alati valmis õpilastele
järelevastamise või konsultatsiooniaegu pakkuma. Selles
tunduda tohutu kappamisena.
Suur hulk kooli fotokroonikast on ju ka läbi Valduri vallas on ta eriliselt paindlik ning vastutulelik.
5

objektiivi vahendatud.

Ahja taga
13.05.2013 käisid 1. kursuse floristid õpetaja Andi
Normeti kevadisi põlde uudistamas ja sibullillede-alast

Hollandis

tarkust kogumas.
Aianduskooli ja Maaülikooli õppejõud Andi Normet on
kahtlemata Eesti suurim sibullillede spetsialist, kelle
sulest
on ilmunud ka
mitmed raamatud.
Iseenesestmõista
sibullillelised näiteks "Gladioolid
aeda", "Liiliad aeda", "Sibullillede ajatamine". Lisaks
umbes sadakond teaduslikku ja populaarteaduslikku
artiklit.
-

Kuulujutud

Ahja-

Hollandist
vastasid rohkem kui
tõele.
Issako-Peetri
talu sõbraliku permehe
enam kui hektarilisel
nartsissipõllul
kasvab
140 nartsissisorti!
umbusku
Esmapilgul
tekitav number
kas
ma ikka kuulsin õigesti?
- hakkab tasapisi siiski
lahti kooruma. Eriti kui
oled
oma
kuulmist
üleküsimisega
kontrollinud.
tagusest

-

Valged kroonlehed küll, aga trompet ehk lisakroon on kord valge, kord heledam või tumedam kollane, kord lõheroosa, kord

oranž. Või eelnevate erinevad kombinatsioonid. Kord lühem, kord pikem, kord suisa lapiti kettakujuliselt keset õit. Ja siis
hakkab seesama peale, ainult et kroonlehed on sedapuhku kollased. Või joopis valge-kollase-triibulised. Kitsamad ja
laiemad kroonlehed. Täidisõielised sordid...
Suurem ja uhkem fotogalerii, kuhu õpetaja Normet lahkesti ka sordinimesid juurde kirjutanud, on leitav kooli facebookilehelt albumite hulgast.
Täname õpetaja Normetit fantastilise elamuse eest ja soovime jõudu! Ja kui keegi teab kedagi, kellel järgmise l aastal
nartsissi-hooajal aega üle, siis Issako-Peetri talus on töökäed oodatud!

...ja koolimaja
...

keldris

õigupoolest küll renoveeritud 1. korrusel...

Õpetaja Priit Trahvi idee korraldada Räpina Aianduskooli töötajatele
lauatennise turniir sai kehalise kasvatuse õpetaja Heini Lumpre
kaasabil teoks. Sel aastal osalesid turniiril ainult meie tublid meeskolleegid: Heino Luiga, Priit Trahv, Tõnis Soopere, Valdur Truija, Heini
Lumpre, Toomas Oja ja Tarmo Palm.

Turniiri eelmängud toimusid aprillis ning finaal 16. mail 2013. Peale
kurnavaid eelmänge pääsesid lõpuks finaali 4 paremat.
Finaal oli väga pingeline. Kogunenud pealtvaatajad ergutasid
valjuhäälselt mängijaid, mille tulemusel nii mõnigi pall sai liigse
kiirenduse. Juba eelmängude põhjal liidriks kujunenud Valdur Truijat ei
suutnud keegi ka lõppmängus alistada. Tugevam võitis! Loomulikult
olid võitjale ka väärikad autasud valmis vaadatud - kuldne kodumaine
medal “Kalevilt” ja selle igaveseks säilitamiseks puidust aardelaegas
kirjaga “Noor Meister”.
õnne
teistele
Palju
võitjale
ja
kõigile
osalejatele!
Loodetavasti saab lauatennise turniir meie koolis traditsiooniks ja
järgnevatel aastatel on osalejaid rohkem. Turniiri võitjal on au (ja
kohustus) treenida järgmisel hooajal naiskolleege :)

Räpina Aianduskooli meestöötajate lauatennise
turniiri esinelik, 16. mail 2013 :
I Valdur Truija

II Priit Trahv
III Heini Lumpre
IV Heino Luiga
Külli Nõmmistu raamatukogu juhataja ja
kaasaelaja
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Langenloisi Aianduskool Austrias on Räpina Aianduskoolile aastaid heaks partneriks olnud,
pakkudes eelkõige praktikavõimalust meie õpilastele. 2006-2009 osaleti koos Euroopa
Kutsekvalifikatsiooni raamistiku väljatöötamise ja katsetamise (EQUFAS) projektis. Mais 2013
käisid Langenloisis kogemusi hankimas 3 Räpina Aianduskooli õpetajat (Anu Käär, Katrin Uurman,
Tõnis Soopere) ja 3 õpilast (Maarja Savan, Sergei Tokar, Heleen Luuka). Õpetajate stažeerimine kestis
2, õpilaste praktikaperiood 4 nädalat.
Allpool tutvustab Langenloisi kooli aianduse ja maastikuehituse juhtõpetaja Katrin Uurman

Langenloisi
•

•

Aianduskool meie partner Austrias

Langenloisi Aianduskool asutati 1947.
1971 alustati 4 aasta pikkust, meie mõistes kutsekeskhariduse
andmist.

•

•

•

1972 alustati Haindorf’is puukooli rajamist, mis on täna
peamiseks praktiliste tundide läbiviimise kohaks.
1989 avati uus õppehoone.
1991 alustati kaheksakuuliste meisitriõppe kursustega. 1996
asutati organisatsioon täiskasvanute õppe läbiviimiseks. 1997
laiendati Haindorf’i praktikabaasi, ehitati treeninguala
maastikuehitajatele, mitmeotstarbeline näituse kasvuhoone
sisehaljastuse osakonnale.

•

•

•

•

2000 disainiti ja ehitati ümber kooli õppehoone ümbruses

Esimesel kahel aastal toimub põhiõppe läbimine (koolis), kolmas
aasta läbitakse ettevõttes praktikana, neljas jälle koolis. Neli aastat
õpinguid lõpeb lõpueksamiga, mille järel on võimalik asuda tööle ja/
või läbida meistri õpingud.
Tegemist on riigikooliga, kuid õpilasel tuleb maksta tasu internaadi
ja toidu eest umbes 300€ kuus ning lisaks 240€ tasu töö- ja

õppematerjalide eest õppeperioodil.
Langenlois’is
viiakse
läbi
ka

täienduskoolituskursusi
täiskasvanutele. Need on enamasti 1-3 või enamapäevalised
koolitused nii töövõtjatele kui ka tööandjatele. Tegemist on
praktiliste seminaride, töötubade, jmt kursustega aianduse
valdkonnas. 2010/2011. a. osales 37 täienduskoolituskursusel 2131
õppurit.

olevad näidisaiad.

Kool

2004 ehitati uued ruumid floristidele.
2006 rajati teemaaed “Noorte aed”.

organisatsioonidega. Käesoleval aastal sai näha suvelillede uut
Syngenta’ga
rajati
sortimenti.
Koostöös
konteineritesse
suvelillekollekstioon uutest sortidest, mis pannakse välja
õppekasvuhoonete juures paiknevale näituseväljakule. Koostöö
toimub ka organisatsiooniga “ARCHE NOACH”, mis säilitab ja jagab
aianduslikke taimi. Selle paljunduskasvuhoone asub Haindorf’i
õppekasvuhoonetekompleksis.
Haindorf’i õppekasvuhoone on eraldiseisev ettevõte, sarnaselt
Räpina Aianduskooli õppemajandile. Kasvuhoonetes kasvatatakse
lõikelilli (nt lõvilõug, gerbera, freesia, levkoi, liilia jt), potitaimi
(peamiselt hortensia), puid ja põõsaid (nii viljapuud, marjapõõsad
kui ka ilupuud, -põõsad), rohtseid püsikuid (maitsetaimed,
püsililled), samuti suvelilli, viiakse läbi praktilist õpet, varustab kooli
kööki värskete köögiviljade ja maitsetaimedega. Üks kasvuhoone
sisaldab toataimi ja kus toodetakse taimi sisekujundajatele.
Haindorf’is läbiviidavad praktiktilised tunnid toimuvad väikestes
gruppides (8-12 õpilast). Kasvuhoones asub üks lihtsa sisustusega
õppeklass.
Kasvuhoonekompleksi kasulik pind:
2
1.) ilutaimede tootmine: 5082 m , mille moodustavad ruumid
amplite,
potitaimede,
püsikute
lilleistikute,
rõdukastide,
kasvatamiseks, lisaks üks ruum töötamiseks ja demonstratsioonide
läbiviimisks ning kaks säilitusruumi. Töölised selles osas: 1 aianduse
meister, 1 oskustööline, 1 praktikant.
2.) köögiviljakasvatuse osa, mis on kontrollitud mahetootmine:
3900 m 2 mille moodustavad kasvuhooned ja põllud istikute ja
maitsetaimede tootmiseks, salati, kurgi, tomati, redise, paprka,
endiivia, varajase kapsa, püsikköögiviljade kasvatamiseks. Lisaks on
üks ruum tööde tegemiseks ja demonstratsioonide läbiviimiseks
ning üks säilitusruum. Lisaks eelpool nimetatutele kasvatatakse veel
baklažaani, melonit, lillkapsast, punast ja valget peakapsast,
nuikapsast, rooskapsast, spergelkapsast, porgandit, peterselli,
sellerit, spinatit, sibulat ja porrulauku, asparit, rabarberit,
pastinaaki, maitse- ja ravimtaimi, hernest, uba ning vanu sorte
koostöös organisatsiooniga “ARCHE NOAH”. Kogu köögiviljanduse
osa on mahetootmises. Köögiviljanduse osas töötab 1 aianduse
meister, 1 oskustööline ja 1 praktikant.
3.) puukool: 1,8 ha, kus kasvatatakse/ toodetakse viljapuid ja
marjapõõsaid, oksapuid, ronitaimi, roose, pinnakattetaimi. Lisaks

2008 ehitati uus seminariruum.

Langenlois’i Aianduskoolis õpib ligikaudu 200-250 õpilast, töötab 32
õpetajat ja 40 muud töötajat. Kooli õppehoones on 9 klassiruumi,
lisaks erineva spetsiifilise kasutusega klassiruumid (arvutiklass,
floristide tööruum, aianduslike masinate õpperuum). Koolil on 3
seminariruumi ja külalistemaja 20 inimese majutamiseks, lisaks
festivalihall

umbes

350-le

inimesele.

Praktikabaas

maastikuehitajatele sisaldab ühte klassiruumi, halli praktiliste tööde

harjutamiseks ja demonstreerimiseks, masinate ja tööriistade halli,
garaaži ja puutöökoda. Koolil on näidisaiad, mis on kõigile
külastajatele avatud. Sellelt alalt võib leida
ja püsililli,
mängimise
arboreetumi, ujumisbasseini, rannavõrkpalli
ala,
jm. Lisaks on koolil
vaatetorni
laboratoorium viinapuude
kasvatajatele ja veini tootjatele. Kooli õppehoone ja ümbritsevate
näidisaedade kogupindala on 2 ha, puukool 1,8 ha, köögiviljanduse
osakond (põllud ja kasvuhoone) 0,9 ha, ilutaimede puukool
(kasvuhoone ja põllud) 0,7 ha, viljapuud (osaliselt välja renditud) 9,4
ha, viinapuud (1995 aastast kohalikele veinitootjatele välja renditud)

suve-

3,1 ha.
Õpe toimub kahes erinevas süsteemis:
peamiselt mõeldud neile, keda huvitab
aianduslik kutseõpe
aiakultuuride tootmine. Õppurid pevad läbima 3 kursust: 1.
kursus kestab 12 nädalat, 2. ja 3. 8 nädalat, lisaks 2 nädalane
ettevalmistuskursus. Õpe läbitakse koostöös ettevõttega, kus
sooritatakse praktika. Seda süsteemi
kutsutakse dualsüsteemiks. Õpe on tasuta, internaadi tasu 74.50€ nädalas.
Selles õppesüsteemis õpib igal aastal umbes 200 õpilast.
aianduslik kutsekeskharidusõpe – kolmeks mooduliks jagatuna
valmistab see õppureid ette järgmistel aladel: a) aianduslik
tootmine (lillekultuuride tootmine, köögiviljandus, puukool); b)
(kalmistu
aiandus,
aianduslikus
teenindussektoris
maastikukujundus ja maastikuehitus, floristika, sisehaljastus);
c)
kommertsettevõtlus,
mis
on seotud aiandusega
(aianduskeskused), töö on seotud taimede hooldusega,
aiandusliku nõustamise ja müügitööga.
Ettevalmistus alusõppest kuni meistrini (kaasaarvatud moodulid 1, 2
ja 3) kestab 6 või 7 aastat. See hõlmab keskmiselt 5000 õppetundi
koolis ja minimaalselt 36-kuulist aiandusliku töö praktiseerimist.
Õppima tullakse Langenlois’i pärast kaheksandat kooliaastat.
–

teeb

koostööd

mitmete

aiandusettevõtete

ja

,

kasvuhoonetele ja istikuväljadele on osakonnal kasutuses veel ala
mulla ja komposti
ladustamiseks, katusealune
materjalide
ladustamiseks, tööhall. Töölised:
1 aianduse meister,
1
7
oskustööline, 1 praktikant. (Jätkub järgmisel lk)

4.) puuviljakasvatus: 5,3 ha, kus kasvatatakse virsikuid, aprikoose,
kirsse, õunu, pirne, ploome, vaarikaid, pampleid, mustikaid. Lisaks
istandikele

on

osakonnal kasutada

veel tööhall,

säilitusruumid, müügiruum, kontor. Töölised:

jahutus- ja

1 aianduse meister, 2

oskustöölist (osalise tööajaga).
Kogu Haindorf’i toodang (lilled, istikud, köögiviljad jm) läheb

Ka Ernst-Benary -Schule
Saksamaal Erfurdis on
Räpina Aianduskooli
pikaajaline partner.
Maikuus võõrustati sakslasi-

Kodus

ja

võõrsil

praktikante Räpinas, räpinlased omakorda käisid Erfurdis - 5.-25.05
jaemüüki (puukoolid, lillekauplused, maastikuehitusega tegelevad
viibisid seal praktikal 8 RAKi õpilast Kadi Triljärv, Elen Kurvits, Kadri
ettevõtted, restoranid jne) turuhinnaga. Marjad ja puuviljad
Kuusk, Rita Ohtla, Tiina Korts, Eveli Kuropatkina, Jane Olgo ja Jane
müüakse enamasti otse Haindorf’ist. Madalama kvaliteediga õunu
Tamm ning 5.-17.05 õpetajad Leili Alaoja-Rein ja Anu Seim.
kasutatakse mahla tootmiseks, mida jagatakse aastaläbi õpilastele.
Selle põhjuseks on moto: “An apple a day keeps the doctor away”.
Katrin Uurman aianduse ja maastikuehituse juhtõpetaja
-

Saksamaast, saiast ja sularahast

Šveits-

soovitame

soojalt!

Koht: Kantonale Gartenbauschule Oechberg, Šveitsi
Konföderatsioon
Aeg: 5.mai 1.juuni 2013
Osalised: Kadi Ruumet, Signe Torma, Jenny Kulbok
–

Viibisime terve maikuu
saksakeelses Šveitsis praktikal.
Praktikakohaks oli Kantonale Gartenbauschule Oechberg, üks
suuremaid aianduskoole kogu riigis. Töötasime koos õpilastega
koolile kuuluval 12 ha suurusel maa-alal, mis hõlmas endas parki,
iluaeda, õunaaeda, ca 20 kasvuhoonet ning kooli poodi, kus
müüdi sealset produktsiooni.
Tööpäevad algasid õige varakult, juba kella 7.15st ning kestsid
koos lõuna- ja puhkepausidega 17.45ni. Nelja nädala jooksul
õnnestus proovida paljusid erinevaid töid alustades lihtsatest
ilupeenarde kõplamisest ning lõpetades suurte istutusalade ja
Tegelesime
pargiteede
rajamistega.
samuti
taimede
paljundamise,
pikeerimise
ja
istutamisega.
Huvitav
oli
mullasegude valmistamine spetsiaalse masinaga, taimede
potistamine potistamismasinaga ning koolis toodetud õunamahla

tööstluslik pakendamine jaemüügiks.
Šveitsi koolisüsteem on Euroopas ainulaadne. Kui harilikult on
kümne õpilase kohta üks õpetaja, siis Šveitsis on ühe õpilase
kohta lausa kümme õpetajat. Seda seetõttu, et kahe õppeaasta
järel saadetakse õpilased aastaks ettevõtetesse praktikale, kus
õpitakse oma ala spetsialistide käe all. Peale praktikat toimuvad
koolis kutseeksamid. Süsteem tagab kvalifitseeritud tööjõu
pealekasvu ning vähese töötuse.
Kõige põnevama osa meie ekspeditsioonist moodustasid muidugi
väljasõidud nii arboreetumisse, kohaliku köögiviljafarmeri juurde,
Alpidesse, ümberkaudsetesse linnadesse ja väikeküladesse.
Tutvusime ka kohalike
elanikega, kes tutvustasid meile
traditsioonilisi Šveitsi hõrgutisi nagu raklett, fondüü ning schnaps.
Vastutasuks viisime oma uutele sõpradele
meie oma
traditsioonilist kama, mis kõikidele väga maitses. Uute tutvuste ja
saadud töökogemuse kõrval jäi Šveits meile eriliselt meelde ka
oma maalilise looduse poolest.

oli minu jaoks ootamatu, oli ootamatut ka palju muud.
Näiteks sain tänavu kogeda kahte kevadet, mis mõlemad jäävad
Nii nagu reis

meelde lopsakuse ja võrratu iluga.
Erfurt endise Saksa DV linnana hämmastas ülikiire ja moodsa
linnaliiklusega, kuhu väga hästi mahtusid ka jalgrattad. Igas
peatuses nägime konkreetse trammi, trolli või bussi saabumise aega
minutilise täpsusega. Linnaliikluses vajaminevaid pileteid sai osta
elektroonsetest müügiauto-maatidest. Sama süsteem kehtib ka
linnadevahelises liikluse korral.
Sildade ja tornide linn Erfurt rajati ajalooliselt neljale mäele, praegu
elab siin 200 000 elanikku. Siin asub üks Euroopa vanemaid ülikoole
(rajatud 1389), mis 1980-ndate lõpus suleti, kuid nüüd uuesti
üliõpilasi koolitab. Igalt poolt paistab silma ajalugu, mida vastavalt
võimalustele on korrastatud, ja võrratult ilus loodus, meile
harjumatud või meie kliimas halvasti kasvavate taimede lopsakus
ning rohkus: vohav pukspuu, rododendronid, magnooliad,
araukaariad jne.
Kui transport on väga moodne, siis kaupluses võib kohata siiani
kaardimakse korral võimalust anda tšekile allkiri või tasuda suures
Kauflandis hoopiski sularahas, kuna Visa kaarti ei aktsepteerita..
Sama oli näha ka koolis, Ernst-Benary-Schule (EBS), kus õpib 1600
õpilast väga erinevatel erialadel aiandusest ja maastikuehitusest
alates kosmeetikute ning juuksuritega lõpetades. Tavatult vähe oli
arvuteid. Koolil on neli õppehoonet, kuid arvutiklass asub ainult
ühes majas, klassiruumides ei kohta arvuteid isegi õpetaja töökohal,
arvuti asub hoopiski õpetajate toas.
Samamoodi hämmastas mind sakslaste komme süüa kohutavas
koguses saiatooteid. Neid söödi hommikuks, lõunaooteks, lõunaks,
õhtuks. Kui RAK reklaamib end õpilastele võimalusega saada tasuta
lõunasöök, siis EBS-s kandsid lapsed sööki karpidega kaasa ja karbis
ei olnud miskit muud kui saiad.
-

Lõpetuseks kasutan võimalust anda edasi tervitused proua Elkelt,
proua Silkelt, proua Ankelt, proua Marionilt ja proua Julianalt

kõigile, kellega nad siin Räpinas on mitmeid kordi kokku puutunud
ja keda

hea sõnaga meenutasid.
Anu Seim klienditeeninduse õpetaja

Aianduskooli pikaajaline partnerkool Saksamaalt,

Ernst-BenarySchule Erfurdist sai juba teist korda tiitli "Euroopa kool"
õnnitleme! Pidulikust tseremooniast said osa ka Räpina
Aianduskooli õpilased ja õpetajad, kes saatuse tahtel just sel ajal
Erfurdis täiendusel-praktikal viibisid. Kinnitust selle kohta saab
-

Soovitame soojalt kõigil Leonardo da Vinci projektist osa võtta,
sest see on ainulaadne võimalus näha maailma ning saada
erialaseid kogemusi välismaal.
Kadi Ruumet
ja Signe Torma 1ak1

videolõigust aadressil

www.dtoday.de/regionen/lokal-panorama_artikel,-Ernst-BenarySchule-zum-zweiten-Mal-als-Europaschule-ausgezeichnet-

_arid,249651.html
Mais-juunis käisid Leonardo programmi toel välisriikides
praktikal 3 õpilast Austras, 4 õpilast Prantsusmaal, 4 õpilast
Soomes, 3 õpilast Šveitsis, 8 õpilast Prantsusmaal ning 2 õpetajat
Saksamaal ja 3 Austrias.
Augustis on järgmised õpilased minemas praktikale Saksamaale ja
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Lätti.

Kodus

ja

võõrsil

Maison Familiale Horticole de Machecoul on Lääne-Prantsusmaal väikeses Machecouli linnas
asuv aianduserialasid õpetav kutseõppeasutus. 16 õpilast ja 3 õpetajat Prantsusmaalt
jõudsid 2-nädalasele praktikale Räpinasse 25. mail. 12.05-08.06 viibisid Prantsusmaal praktikal
RAKi õpilased Leegi Põder (1mg), Rain Rose (2ap), Triinu Trumsi (1ak3) ja Katri Pesur (1mk2).

LIDIJA SARJA

on

Kuidas algasid meie hommikud Prantsusmaal?
Elasime Machecouli koolimaja ühielamus. Pühapäeva õhtuti oli
koolimajas ja selle müüridega piiratud territooriumil haudvaikus.
Iga nädala esimesel hommikul oli varavalgest peale kõik sebimist
täis. Põhikooli baasil aiandust õppivad õpilased saabusid koolimajja
ja asusid oma asju lahti pakkima.
Järgmised hommikud olid õudus kuubis!!! Umbes kell 6.30 saabus
koridori peale komandant - maskuliinse oleku ja jõulise häälega
naine, kes äratas õpilasi suure, valjuhäälse, kõrvulukustavat häält
tegeva pasunaga ja ise samal ajal naeris : ha-haa-haaa, täiesti
südamest ja läbilõikavalt.... Naljakas ja jube oli ühtaegu! Mõne
minuti pärast, kui prantsusekeelsed äratussõnad ka välja hüütud,
hakkas meie õhukeste seinte taga kolin ja häälesumin.... Toimis! Vat
sellist äratust kogesime päevast päeva!
Esimesel argipäevahommikul Prantsusmaal olime päris šokeeritud.
Enamus õpilasi poisid! Kuid mitte tavalised! Olime nagu "pahade
poiste
kooli sattunud, kõigil kapuutsid silmini pähe tõmmatud...
Meiega nad eriti suhelda ei tahtnud
inglise keelt räägiti kas
mokaotsast (väga vähe) või ei tahetud seda väljagi näidata, et
osatakse... Ehk siis jah, kehakeel oli peamine abimees :).
"

-

Kas teadsite, et meie ühikate korravalvur Lidia Sarja on kullatükk?
Tänage taevast või ükspuha mida, et ta ei käi teid-meid hommikuti
pasuna ja üle koridori kajavate korraldustega äratamas......

kullatükk

!

Miks Eestis kaks nädalat praktikal olnud prantslased samast koolist,
kus olime meie, käitusid Eestis pisut metslastena? Tööd ei tahetud
teha, lõhuti jalgrattaid, ühiselamu aeti korduvalt tuletõrjealarmi alla
jms. Kuid kas teate ka, millistes tingimustes nad elavad?
Eestis kogeti meeletut vabadust. Selle kooli õpilased Prantsusmaal
elavad nädal aega koolimajas, mis on müüriga piiratud ja mille
väravad käivad ööseks lukku. Samas linnas elavad õppurid tulevad
nädalaks ajaks kooli elama ja tohivad tänavale minna vaid 1 tunniks
nädalas! Koolimajas pakutakse rikkalikku toitu 3x päevas, seega
toiduvajadused peaksidki kaetud olema... kuid
üks päev olime
päris hämmingus, kui praktikalt tulles öökomandant soris ühe poisi
koti kallal
et kui palju magusat tollel väljast tulles kaasas oli...
Mõistate?! Magusa söömisel on norm!! Praktikakaaslane Katri tõlkis
pärast, et neil on põhjendus: kui õpilane tuleb 4 kg magusaga kooli,
siis see süüakse nagunii 2 päeva jooksul üksi ära ja pärast on tervis
hukas. Seepärast siis magusanormid...
Kas meie kotte ka kontrollitakse Eestis, Räpinas? :) Kas meil on
müüre koolimaja ümber või keeld poes käia? :)
Muidugi vaimustas prantslasi ka kõik modernne Räpinas. Meil on
väga head arvutid. Neil seal... on vanad arvutipannid 90ndatest
aastatest. Mäletate ikka neid? Üldse ei funktsioneeri, eks. Ja mõni
klass oli paberimajandust täis maast laeni, sest kõik on kaustades,
samal ajal, kui meil käib kogu paberimajandus arvuti kaudu...
Leegi Põder 1mg
...

–

Räpina praktikandid Prantsusmaal... ja vastupidi (kõrval).
Fotod: Leegi Põder ja Ulvi Mustmaa

Meie imeline kuu Prantsusmaal
“Aednike” Rain Rose (2ap)

ja Triinu Trumsi (1ak3) ning “maastikuehitajate” Katri Pesur (1mk2) ja Leegi Põder (1mg) muljed ja
elamused Prantsusmaa-praktikalt kogus kokku LEEGI PÕDER.

Prantsusmaa praktika oli meie kõigi meelest väga kordaläinud kuu.
Nauditi täiega üksteise seltskonda, söödi kilodes jäätist ja
praktikapäevadel tehti tublisti tööd. Koguni nii tublisti, et viimasel
päeval kinkis meie kõigi ühine lemmikettevõtte SARL Barreau
Paysage (tegeles maastikuehitusega eraaedades) igale praktikandile
suur paki prantsuse maiustusi ja delikatesse. Nii saime kõik lennuki

peale mitu lisakilo... Sellega seotud sekeldused lennujaamas on
omaette mitmevaatuseline ooper:)
Töötasime kahes ettevõttes, kummaski 2 nädalat. Üks tegeles
linnahaljastusega – iga päev käisime tööl erinevates linnades,
istutasime taimi, vahetasime neid välja, kastsime. Teine ettevõte oli

spetsialiseerunud eraaedadele. Seal talitasime täpselt omaniku
soovide järgi - saime 2 nädala jooksul pahteldada, kivisid laduda,

asfalti panna, niita.

Vaba aja kasutasime maksimumini ära reisisime neljakesi pidevalt
-

ja

sõitsime kuu ajaga maha

oma paar tuhat või rohkemgi

kilomeetrit. Meie kasutada oli Machecouli kooli poolt auto.
KÕIGE EREDAMAD HETKED

Rain: Kõige võimsam oli jaapani aed. Väga ilusad taimed, nt
erinevatesse vormidesse pügatud puud.... Sealsed taimed olid
imelised ning sobisid suurepäraselt veekogu ja väikeehitistega

kokku.
see, kui külastasime 2 miljoni taimega puukooli.
Seal oli väga palju palmilisi ja pügatuid puid. Imelik on see, kuidas
nad jõuavad neid kõiki taimi kasta ja hooldada. Ning kui palju
töötajaid peab seal olema või on?

Teine ilus hetk oli

Triinu: Euroopa suurima jaapani aia - Parc Oriental de Maulévrier külastamine. Koht, mida Prantsusmaalt ei oska oodata vaikiv ilu,
õitemeri ja aina imestavad inimesed, mina nende hulgas.
–
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Meie imeline kuu Prantsusmaal
Leegi: See, kuidas me sõitsime St Nazaire`i linna sillast ookeani
kohal üle. Vaade oli hämmastav! Ma polnud kunagi enne nii
kõrgelt (silla pealt) vaadanud alla maa suunas. Ja sealt vaade St
Nazaire ilusale linnale... Mul oli tunne, nagu vaataks iseenda elu
teekonda. Kuidas sõidame sillale ehk mäele, mina olin roolis, ja
sealt lahkume nii sujuvalt ja mõnusalt, mis viitab sellele, kuidas
elu sind võib kätel kanda õigeid valikuid tehes.

LEMMIKETTEVÕTE PRANTSUSMAAL
Katri: Töötasime kahes erinevas ettevõttes, eraettevõttes ja
ning erinevus oli suur. Mina eelistaksin kindlasti
mis on palju mitmekülgsem ja töömahukam.
sa midagi uut ja teistsugust ning ei teki
aed, kus sa käid, on eri ilmega ning iga peenar

riigiettevõttes,
eraettevõtet,
Igapäev teed
tüdimust. Iga
teise kujuga.

Rain: Minu lemmikuks jääb SARL Barreau Paysage, sest kui meid
viidi autoga hommikuti firmasse, siis alustasime kohe tööd. Ja
tegime seda normaalselt. Vahel isegi pidi jooksma, kuid see
mulle meeldiski
mulle ei meeldi niisama passida ja oodata,
kuna tööaeg täis saab.
Triinu: SARL Barreau Paysage. Firma, mida veavad edukalt
noored, kellel on huvi aianduse ja maastikukujunduse vastu ja
kes olid valmis oma teadmisi ja suurepäraseid oskusi meiega
jagama ning meid õpetama. Saime väga mitmekülgse kogemuse,
alates taimede tundmaõppimisest kuni betooni valamiseni ja
kasvuhoonest kuni tööstusfirma tootmishooneni.
-

(jätk)

Kodus ia võõrsil

HUVITAVAD VÄLJAKUTSED
Asfaldil on kohutav hingemattev hais, aga seal me koos Katriga
mitu tundi haisu sees rassisime vedasime käruga meestele kuuma
asfalti. Esimene kord elus oli võimalus osaleda asfalti panekul (eraaia

Leegi:

-

territooriumil).
Triinu: Prantsusmaal ilma gps-ita reisimine, pidev eksimine ja valele
teele sõitmine, pidev teadmata kohas olemine ja vandumine,
plaaniväliselt tasulisele kiirteele sattumine ja sealt väljapääsu
otsimine, tee küsimine või ise tee aimamine, lõpuks ikka ja alati

õnnelikult sihtpunkti jõudmine.
Katri: Minu arust kogu see välispraktika oli üks meeldejääv kogemus,
koos mõnusa praktikaseltskonnaga ja töökaaslastega. Ning iga uus
päev justkui uus väljakutse. Esimesed kaks nädalat muidugi pidi ise
endale väljakutseid esitama, kuna töö oli igapäev sama (linnahaljaspinnase ettevalmistus, väetamine, istutamine,
tuse hooldus)
multšimine, kastmine, rohimine ja vanade ära õitsenud lillede
väljavõtmine pinnasest. Nii ma siis üritasin iga päev mõne lillenime
endale selgeks teha prantsuse keeles, et siis järgmine päev hea teada
kohe, mis lilli peaks autokasti laadima :) Huvitav väljakutse oli ka
kinnitallatud pinnase kaevamine ühes eraaias väga nüri ja tömbi
otsaga labidaga. Labidas ei läinud maassegi, kui ma labida õlgadele
oma kogu raskusega kiikuma jäin:/ See oli õudne. Mul oli endast
kahju, Leegist ja ka meie juhendajast, kes oli meist mõlemist väiksem.
Aga me saime hakkama! :)
-

MIDAGI

MINU LEMMIKTÖÖ PRANTSUSMAAL
Leegi: Pahteldamine. Mulle väga meeldis,
pahteldamise ära. Tegin seda esimest korda elus.

õppisin

et

Rain: Eraiskute juures teede tegemine. See oli minu jaoks suht
uus asi. Kõige toredam oli see, kui nägime lõpptulemust ja
omaniku rõõmsat nägu.
Triinu: Aiateede rajamine – täiesti uus kogemus, uued
materjalid, uued tehnikad ning tulemus, mis erinevalt näiteks
taime istutamisest või seemne külvamisest, oli lõplik ja n-ö
“valmis”.

Leegi: Rohimine. Eraettevõttes pandi meid aeg-ajalt rohima
paljusid-paljusid taimepotte. Leian, et rohida oskab igaüks ja kui
olen praktikal, siis võiks märksa huvitavamate ülesannetega

tegelda.
Triinu: Lilleamplite kastmine, kuna neid oli palju ja nad olid
kõrgel, mis tähendas, et kastmisel tuli kogu aeg vaadata üles, et
amplit kastmistoruga ikka õigesti sihtida ja selle veega täitumist
jälgida. Pead kuklas hoides võis kogenematu praktikant saada
lisaks valutavale kaelale ka pähe ja silmadesse kastmisvett ning
mullatükke, lisaks voolas vesi mööda kastmistoru alla, jätkas
teed mööda agara kastja käsivart pluusivarrukast sisse kuni terve
külg oli külma kastmisveega karastatud. Amplite kastja rõõm oli
ka koos kastmistoru ja voolikuga veepaagiga auto taga
sest

iga

järgmise

ampli

pärast

Leegi: Ühel päeval, kui linnahaljastuses meestega töötasin, leidis üks
neist suure teo. Ta võttis kätte ja näitas: eskargo, mis prantsuse
keeles tähendab tigu. Edasi ta näitas, kuidas ta teeb amps-amps

Naersime mõlemad. Ta lihtsalt tahtis näidata mulle, et
prantslased armastavad tigusid süüa :).
Triinu: Naljakas oli töötada ainukese naisena linnahaljastuses koos
mitmekümne mehega, kes kõik kandsid rohelisi kostüüme,
teoga.

moodustasid iga tööpäeva hommikul ringi ja tervitasid iga viimast kui
üht kättpidi. Vahel nad tegutsesid nii agaralt, et sõitsid tööpostile ja
unustasid praktikandi maha.

KÕIGE-KÕIGE-KÕIGE?

KÕIGE EBAMEELDIVAM TÖÖ

jooksmine,

NALJAKAT?

ju

kogu

kastmissüsteemi kokku pakkida polnud mõtet. Kellel nädal otsa
kasta õnnestus, minetas kõik need algaja kobamised ja võis
puhtaks ning kuivaks jääda ja kastmist lausa armastama hakata:)
Katri: Aga mis kohe yldse ei meeldinud, oli selliste lillepeenarde
korrastamine, kus parasjagu iileksipuu kasvas kõrval või mõni
muu "meeldivate" okastega lehtpuu. Need tõesti kriipisid
käsivarsi ja läbi kinnaste tungisid sõrmedesse ja ka küünte
alla :/.

Rain: Kõige ilusamad hetked olid need, kui käisime erinevates
randades jalutamas. Ning nägime pea alati ookeani mõõna. Viimaseks
külastatud rannas oli samuti mõõn. Mina jalutasin rõõmsalt kaugele
vee poole, üritades Ameerikani jõuda... Ilmselt oli see liialt suur
unistus, sest vesi läks sügavaks tagasi...
Mulle jäi veel meelde lendamine Riiast Frankfurti ja Frankfurtist
Pariisi. Lahe kogemus, sest see oli minu esimene lend.
Triinu: Väikesed armsad ookeaniäärsed linnakesed, sinine vesi ja
valge liiv, tõus ja mõõn, tee, mis lõpeb vees, värvilised õied ja uued
taimed, taimeaiad ja pargid, salatipõllud, viinapuude väljad.
Reisimises oli kõik ilus, sest saime ise oma sihtpunkti valida ja

peatuda seal, kus parajasti hea ja ilus tundus.

Kolleegid

tänavad

Kolleegid on märganud ja tunnustavad:
lillekollektsioonid on väga ilusasti korras, vaatamata aednike
jaoks keerulisele kevadele (3 nädalat hilinenud kevade ootuses
jõudsid kõik taimed välja venida) - täname Sind, Jaana Vaino!
Tänusõnad ka ümber maja kiirkihutavale pargiaednikule Ille
Rämmerile!
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AIAKAHJURID
Räpina Aianduskoolis kirjutavad lisaks

õpetajatele raamatuid ka õpilased.
Maikuus jõudis poelettidele aianduse 2.
kursuse (2ak2) õpilase Tiit Koha raamat
"Aiakahjurid".
Järgnev tutvustus on kirjastuse Apollo

kodulehelt:
Meist paljudel on aed, kus kasvavad
kaunid lilled, põõsad, puud ja muud
kasulikud taimed. Kõik on kena seni, kuni ühel päeval avastame, et
meie aeda ja mitte ainult aeda, vaid ka kasvumajja on saabunud
kutsumata külalised, kelle olemasolust pole meil varem õrna aimugi
olnud. Taimed närbuvad, langetavad lehti, viljad mädanevad... Mida
peale hakata? Siin raamatus on üle 50 kahjuri, keda raamatu autor on
märganud oma aias paari viimase aasta jooksul. Raamatust leiad
nende kahjurite lühikese kirjelduse ja foto ning info, milliste looduslike
tõrjevahenditega saab nendest tüütutest tegelastest lahti.
–

–

Mitmesugust
TOMATIPROJEKT
Veebruaris 2013 lükati Selteret OÜ ning Räpina
Aianduskooli vahel käima huvitav projekt, mille eesmärk oli
anda aianduskooli õpilastele võimalus praktiseerida tomatija kressiseemne külvamist ning nimetatud taimede
kasvatamist. Selteret andis sponsorluse korras koolile
seemned ning tomatitaimede hilisema istutuse jaoks Teku
konteinerid. Räpina Aianduskool hakkas nädalase vahega
tegema fotosid ja märkmeid tomatitaimede arengust.
14.02 - RAKi õpilased külvasid kirsstomatite seemned
külvikassetti...
19.06

-

Kirsstomatid

on

hakanud

valmima

...

19.06 Kirsstomatid on hakanud valmima
Täpsem ülevaade tegevustest, sortidest ja tulemustest
-

...

www.selteret.ee/uudised/huvitavat/
TEKSTIILITÖÖ ÕPILASTE SUVENIIRID SALAMAALE
Sel kevadel sai teoks tore koostöö aianduskooli teksiilitöö õpilaste ja
Taevaskojas majutust ning matku pakkuva puhkemaja “Salamaa”

vahel.
Tekstiilitöö sessioonõppe teine kursus sai tootearenduse mooduli
raames ülesande valmistada suveniire, mis vastaks tellija tingimustele
seonduksid Salamaaga, sobiksid perega puhkajatele, omaksid
praktilist funktsiooni ning oleksid taskukohase hinnaga.
Enne toodete kavandamist tehti Salamaale õppekäik, kus tutvuti
tellijaga ning kuulati ära täpsemad ootused ja vajadused. Seejärel
ajurünnak,
ning
toimus rühmatööna
toodete kavandamine
prototüüpide loomine. Järgmisel õppekäigul esitleti valminud
prototüüpe tellijale ning arutleti, mida ja kuidas toodete juures
-

muuta.
Suveniiride prototüüpidena valmisid rätt-mütsid ratturitele, villased
salasokid, pusle, mängukaardid, märkmik, tualett-tarvete- ja
matkakotid, torusall ja minitõukeratas. Tellija hindas kõik valminud
prototüübid õnnestunuks ning valis välja tootmisesse minevad tooted.
Nii õpilaste kui õpetaja jaoks tegi selle koostöö eriliselt meeldejäävaks
soe vastuvõtt Salamaal. Tänutäheks toodete loomise eest korraldas
Salamaa perenaine Iia Timmi kursusele tõukerattamatka Taevaskoja
matkaradadel.
õpilased said kliendile
Koostööst tõusis kasu mõlemale poolele
sobiva toote loomise ning esitlemise kogemuse ning klient mitmeid
suveniiride prototüüpe, millest oma toodet edasi arendada. Alustatud
koostööd on kavas edaspidigi jätkata.
-

Lisaks valmisid tootearenduse raames 2tk kursuse lõputööd, mida
kaitstakse 26. juunil algusega kell
11 seminariruumis.

Lüüli Kiik tootearenduse õpetaja

JUNIOR ACHIEVMENT EESTI TÄNAB
Räpina Aianduskooli tulemusliku ja hea koostöö eest
projektis „Ettevõtlikuks ja loovaks õpilasfirmas“ (projekti
periood oli 16.05.2011 15.05.2013).
Teie õppeasutuses töötas projekti raames Tiiu Ruuspõld,
kes on kindlasti üks aktiivsemaid ja tublimaid projekti
kaasatud olnud juhendajaid! Sel õppaastal töötas tema
käe all kolm õpilasfirmat, kellest õpilasfirma Kingikauss
jõudis välja ka õpilasfirmade võistlusele, mis on
märkimisväärne saavutus! Kingikauss on esimene
kutseõppeasutuses tegutsev õpilasfirma, kes kunagi
võistlusel osalenud on. Ka teised Teie kooli firmad on
hästi tegutsenud, võtnud osa laatadest ja muudest
...

–

üritustest.

2011/12

õppeaastal tegutses projekti tulemusel üheksas

12
kutseõppeasutuses
õpilasfirmat (99 õpilast).

õpetaja

juhendamisel
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2012/13 õppeaastal jõuti 11 kutseõppeasutuses õpilasfirmade loomiseni. Tegutses 26 õpilasfirmat (124 õpilast)
ning 14 juhendajat.
Kahe aasta jooksul osalesid ligi 400 õpilast 12-tunni
ettevõtluslaagrites, kust nad said ettevõtlusteadmisi ning
esmase innustuse ettevõtlusega alustamiseks.
Kersti Loor
Junior Achievment Eesti

partnersuhete juht

11

Meie rõõm

on

elust endast

Kool on koht, kus igas õpilases peaksid esile kerkima tema
võimed, selginema huvid ja avanema võimalused (sageli)
kogu järgnevaks eluks.
Liikumisharrastus on midagi nii põhjapanevat ja olulist, mida
on raske alahinnata. Aianduskoolis pakutavate spordi- ja
tantsutrennide kõrval on olnud tegev ka võimlemisrühm
(al.2008), mis on Räpina Aianduskooli nime hoidnud
maakondliku- ja vabariikliku tantsupeo kaardil(2009, 2011)
ning lehvitanud lippu II CSIT-i (harrastusportlaste olümpia)
maailmamängudel Tallinnas(2010).
25. mail 2013 osales Räpina Aianduskooli võimlemisrühm
Tartu võimlemispeol „See rõõm on elust endast“. Meie
tütarlapsed lõid kaasa gümnaasiumiealistele ja tudengitele
koostatud Marju Asarovi kavas „Tants vihmas“. Kerge oli
meid ära tunda oranžide vihmavarjude järgi, mida kavas
kasutati.
Tuult ja vihma eirates pidasid tüdrukud vapralt vastu
eelproovidele. Seda suurem oli rõõm värvikast ja lustlikust
liikumispeost, mille esinejate hulka kuulusid inimesed
sülelastest
Peamise
pensionärideni.
esinejaskonna
moodustasid
siiski
erinevate
võimlemisklubide
ja
tantsukoolide õpilased.

Rõõm on tõdeda, et aianduskooli neiud Teele Kallas, Kadri
Kuik, Ere Teder, Ketlin Ilumets, Kadi Kirotar esinesid
võrdväärselt eelpool nimetatud koolide õpilastega. Rühma
kuulunud Janne Parts ja Jane Olgo viibisid võimlemispeo ajal
välispraktikal, asendusliikmena lõi kaasa Olivia Tund Räpina
ÜG-st, kes väga kiirelt ja hästi kava omandas ning
palavikuga võideldes siiski esinema tuli.
Võimlemisrühm tänab kooli toetuse eest kostüümide
ostmisel ning direktsiooni ja kooli töötajaid abivalmis
suhtumise eest meie tegevuste toetamisel.
Irmen Nagelmaa võimlemisrühma õpetaja

Aedniku kutse-eetika: minu praktika juhendaja
Juba mitu aastat tagasi otsisin internetist infot erinevate
taimede kohta ja sattusin oma tänase praktikakoha
kodulehele. Leidsin sealt hulga huvipakkuvaid andmeid
fotosid ja hästikirjutatud tekste nende konkreetsete taimede
kohta, mida mul vaja oli. Lugesin, jätsin meelde ja tegelesin
seejärel tavaeluga edasi.
teemaga
Nüüd, kutse-eetika
seoses tuli seesama
kodulehtekülg mulle uuesti meelde. Miks? Võib-olla
tehniliselt ja kujunduselt enam mitte kõige kaasaegsem
kuid seal esitatud info aususe poolest on see täiesti erinev
kõikide teiste istikuäride internetikodudest, kuhu ma
sattunud olen.
,

,

Koos hinnakirjade ja liigi– või sordikirjeldustega räägib aiaäri
juhataja otsekoheselt ka oma kogemustest taime
kasvatamisel, varjamata seejuures tekkinud probleeme:
“Paraku said 2002/03 külmal talvel kalifornia ebaküpressid
massiliselt hukka. Ka parempoolsel pildil olevast puust on
nüüdseks vaid mälestus.”
Pihlenela kohta: “Sellist distsiplineerimatut laiutajat pole
kellegi tülinaks kaela vaja!”
“Kahjuks sai see imeilus kuslapuu tugeva külmaga hukka. Ei
aidanud ka lume pealeloopimine.”
Taimede tutvustamisel kasutatud väljendusviis kutsub igal
juhul lugema, aga miks mitte ka ostma ja kasvatama —
”kollaste vink-vonkadi okstega paju”, “tume ümarapoolne
mütsakas põõsas” või “kummaline karvane valge nuiake
kerkib justnagu murulaugu puhmikust” - on vaid üksikud
näited. Saab ka nii, mitte ainult oma müüdavat kaupa
ülivõrdes kiites.
Olen nüüd mõned korrad sellessamas istikuäris praktikal
käinud ja näinud, et sellist huvitekitavat, kuid ausaks jäävat
suhtumist kasutab minu juhendaja ka tegelike ostjate ehk
klientidega. Ajal, mil järjest suurem müük ja kasum on

ühiskondlikuks normiks saamas, on tema viis oma äri pidada
imetlusväärne—kui ikka võimaliku ostja aias konkreetse liigi
jaoks sobivat kohta ei leidu, siis iga hinna eest seda taime
talle ka ei müüda (reaalne rakendus A. Schweitzeri
eetiline käitumine ei saa arvestada
põhimõttele, et
efektiivsusega).

Minu juhendaja võimaldab mul täiel määral realiseerida
raamatus “Taim ja Aednik” nimetatud õppija kahte
võõrandamatut õigust: esitada teemakohaseid küsimusi
ning nõuda praktikal olles mitmekesist tööd, viimast
õigupoolest nõudmatagi. Püüan temalt ja tema abil
võimalikult palju õppida ja seda nii otseselt erialaste
teadmiste kui ka eetilise suhtumise mõttes.
Mari Väli 1ak3
Eetikakuubik Kutsestandard näeb ette ka oma eriala
kutse-eetika tundmist. Õpilased väljendavad selle teema
kohta oma mõtteid esseena, teinekord ka mingil muul viisil.
Isikupärased ja originaalsed vastused on seejuures alati
hinnatud.
Tänavu, kui Eestist sai taevaruumi lennutatud kuubikuga
kosmoseriik, esitas 1AK2 kursusel õppiv Tarvo Hint oma
suhtumise asjasse eetikakuubikuna. Kena, mõtlemist ja
kestvaid avastusi pakkuv asjake.
Jaan Kivistik

aiandusõpetaja

Mõtteterasid kuubikult:
Oma toidu kasvatamine on nagu
oma raha trükkimine Ron Finley
-

Kui ei ole turvaline hingata, siis
kuidas seda süüa saab?

Aiandus on kõige terapeutilisem
trotslikum tegevus, mida saate

ja
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teha. Pluss saate maasikaid.
- Ron

Finley

Kutsekoolide

suvepäevad

-1.06
Ida-Virumaal ilusas looduskaunis kohas
Remnikul kutseõppeasutuste suvepäevad. Osales 14 võistkonda.
Räpina Aianduskooli esindasid Martin Rebane, Martin Sakk, Kristjan
Freirik, Timo Torm, Elen Kurvits, Vivian Lepa, Liis Ojaloo, Kadri Kuusk
30.05

toimusid

ning juhendajatena värske vilistlane Martin Kivirand ja Svetlana

Tund.
Esimesel päeval esitati kodused ülesanded. Järgi tuli teha Jaan
Lehepuu lugu “Üksinda”. Teistelt osalejatelt saime suure aplausi.
Teisel päeval võisteldi viktoriinis, kummikutega jalgpallis, jalgpalliga
korvpallis, kaetud võrguga pimevõrkpallis ja orienteerumises.

kolmandat korda Räpina valla tunnusüritus “Hea
Kodu Päevad”. Suur tänu kõigile kaasalöönud RAKi töötajatele ja
õpilastele:
Randoja-Muts
ettekanne konverentsil
07.06
"Konteinerhaljastus - kaunis ja kasulik" ning töötuba "väikeaia
kujundamine" 08.06;
Lüüli Kiik - tekstiili eriala õpilas- ja lõputööde näituse organi-

Reti

seerimine Loomemejas, kõlavöö

Tänan omalt poolt kõiki meie võistkonna liikmeid.
Tänavused suvepäevad olid eelkõige füüsiliselt
väga kurnavad, üks spordivõistlus järgnes teisele,
ilma vähimagi
võimaluseta
vahepeal hinge
tõmmata. Pluss kõrvetav kuumus. Seda enam
võime
rõõmustada
oma
esikoha
üle
orienteerumises (kohustuslik oli kogu meeskonna
kaasalöömine). Kõik meie võistkonna liikmed
andsid endast parima. Juhendajana tänan ka
Martin Kiviranda, kes oli igati oma ülesannete

kõrgusel.
Svetlana Tund

päevad

7. ja 8. juunil toimus

töötuba;

Mari Eensaar - joonistamise ja maalimise töötuba;
Ille Rämmer - töötuba "Moodne taaskasutus";
Jaan Kivistik, Katrin Uurman, Sirje Tooding

-

aiandusalane

nõustamine;
Helve Eesmaa - pargiekskursioonid;
Tairi Albert - taimekaitsealased ekskursioonid;
Jaana Vaino - ettevalmistustööd lillekollektsiooni hooldamisel,
ekskursioonid kollektsiooniaias;
Jano Narvik - ekskursioonid RAKi õppehoones;
Maiken Eensalu - istikute müük;
Vaper Johanson, Irmen Nagelmaa hoolitsemine töötubadeks
vajaliku inventari eest;
Moonika Roopalu, 2tp - kõlavöö töötuba.

PÄEVA

Programm oli tihe ning õhtuks kõik väsinud.
Viimasel päeval tehti otsustavad võistlused ning võitjaks tuli
Aianduskooli partner Tallinnas, Tallinna Ehituskool. Räpina
Aianduskool jäi seekord seitsmendaks.
Aianduskooli kord kutsekoolide suvepäevi korraldada tuleb aastal
2015.
Aianduskooli
meeskond
soovib
veelkord
õnne Tallinna
Ehituskoolile ja tänab Ida-Virumaa kutsehariduskeskust, kes need
päevad korraldas.
Vivian Lepa
LEPA, ÕE president, 1mg

Foto Vivian Lepa erakogust

Hea kodu

PÄEVAST

huvijuht

MOODSA TAASKASUTUSE TÖÖTOAS
võimaluse näha, kuidas teha vanadest
vinüülplaatidest, mille elu juba elatud ja mida enam ei saa
kuulata, vahvad kausid. Selleks läheb niisiis vaja vinüülplaati,
vormi
savist
plekk-kauss,
lillepott
ja
(nt.
vms)
kuumapuhurit.Plaat asetatakse vormile ja hakatakse seda ca 10
cm kauguselt kuumapuhuriga pehmendama; pehmet plaati saab
vormida vastavalt vajadusele kausikeseks, mida sobib kasutada
näiteks kommikausina :).
Huvilised said ise teha endale kausi ja pärast selle endale
mälestuseks. Huvi oli nii suur, et tooraine sai enne otsa kui
huvilised ja viimased pidid leppima teoreetilise jutuga...
Oli tore kogemus. Kindlasti pakun midagi uut ja huvitavat ka
järgmise aasta Hea
Kodu Päevadel ! :)

said

huvilised

ILLE RÄMMER,
“laia profiiliga”
pargiaednik

-

Lahtiste uste

päev

Paralleelselt võistlusega Noor Aednik 2013 toimus ka aianduskooli
lahtiste uste päev. Kahe suure ürituse toimumine ühel ajal oli
teadlikult kavandatud, eesmärgiks tuua võistlustele pealtvaatajaid
ning seeläbi ühtlasi tutvustada - populariseerida aianduserialasid.

iseennast samal alal proovile panna olid aianduskooli õpetajad
ja töötajad ettevalmistanud rea töötubasid (floristika, tekstiil,
kesk-kond, aiatöömasinad, IT aianduskoolis), toimusid

ekskursioonid pargis, kasvuhoones

ja

Suur tänu kõigile kaasaaitajatele
värsketele vilistlastele Holger Sau ja Innar Laats,
õpilastele Sten Ea (2mp), Mona-Anari Kägra (2tp), Kerli
Sikaste (1kg), Margit Midro (1kg), Merlin Melsner (3fp), Teele
Kallas (3fp), Merilyn Rusi (1mg), Sandra Muru (1mg), Polina
Politova (1mp), Valeriya Badanina (1mp) ning 1fp, 1mg, 1mp,
2tp kursustele
ja kõigile kooli õpetajatele ning töötajatele kes olid nõu ja
jõuga abiks— nende loetelu läheks siinkohal
13
liiga pikaks!
-

Lahtiste uste päeva raames jõudis Räpinasse üle 300 huvilise kogu
Eestist: Võrumaa Noortekeskuse kaudu Võrumaa koolide noored,
Valgamaa Noorte Nõustamiskeskuse kaudu Valga ja Tõrva piirkond,
Viljandi Huvikooli kaudu mulgid, Väike-Maarja Noortekeskuse kaudu
Lääne-Virumaa esindus, Lihula, Avinurme, Iisaku ja Mustvee
Tartu
Orava
Põhikool...
Gümnaasiumid,
Kunstigümnaasium,
Eraviisiliselt saabunuid oli Tallinnast, Pärnust, Vändrast ja Võrust.

-

-

-

Päev oli igal saabunul võimalik kujundada vastavalt oma huvidele.
Lisaks võimalusele pärast iga võistlusala lõppu ka

ühiselamutesse.

Tagasisidelehtede põhjal jäid külalised pakutuga rahule.

RÄPINA AIANDUSKOOL MEEDIAS
KIRJUTAV PRESS
Nooraednike kutsevõistlust on kajastanud Maa-, Lõuna-ja
Õpetajate Leht ning erinevad internetiportaalid.
Reas erinevates portaalides, väljaannetes ja blogides
esineb Räpina Aianduskool mainituna seoses Tallinna
Lillefestivaliga 2013, kuhu valmis nii RAKi meeskonna aed
"Hüva leili!" kui RAKi maastikuehituse äsjase lõpetaja
Maali Roometi isikuaed "Rütmiring".

Lahtiste

Uste

noorte

blogides,

räägitakse erinevates
üldhariduskoolide ja
noorteorganisatsioonide kodulehtedel.
päevast

Räpinas

erinevate

23.05 RAKi vilistlane Mari Tomson Maalehe blogis:
“Hariduseta isehakkaja ajab kurjaks.”
17.05 Delfi / Noorte Hääl
Maailmameistrivõistlustele
WorldSkills minev RAKi värske vilistlane, florist Moonika
Tohvri annab nõu, milliseid lilli kinkida koolilõpetajatele.
07.06 Õpetajate Leht
Uut karvakasvand isamaa
harimises.
20.06 Maalehe lisalehes Koolitusleht artikkel RAKi
maastikuehituse 1. kursuse õpilasest Leegi Põdrast:
“Maastikuehitus on töö lilleseadest asfaldipanekuni”

TELEVISIOON
04.05 Kanal2, Aiasaade: Viljapuutaimede talvekahjustustest
päästmine ja paljundamine pistikute tegemise teel õpetaja
Sirje Toodinguga. Samas saates näitab õpetaja Reet Palusalu,
kuidas teha ühest taimest 20. Pistikud valmivad karikakrast,
kukeharjast ja kõrrelistest.

09.05 AK nooraednike võistlustest
11.05 Kanal2, Aiasaade: Hea
lillepeenrasse, Reet Palusalu

idee: pajust

taimealused

18.05 ETV Maahommikus õpetaja Andi Normeti nartsissid
25.05 Kanal2, Aiasaade: Hariliku sireli peale kultuursordi
pookimise protsessi teeb näitlikult läbi õpetaja Sirje Tooding .
Saab ka häid ideid, kuidas pookimist koduste vahenditega läbi

viia.

-

-

07.06 alustas TV3-s uut hooaega sari "Paradiisiaiad", kus
erinevate aedade rajamisel on abilisteks Räpina Aianduskooli
õpilased-praktikandid. Saated on eertis laupäeviti kl 18.30.

Lingid artiklite, blogide, saadete ja saatelõikude kohta on

leitavad kooli kodulehelt:
http://www.aianduskool.ee/meie-kool-ajakirjanduses

Emadest, poegadest ja õpetajatest
Kui

inimese

juurtes

on peidus

lapsepõlvest jäänud

loodusearmastus, huvi puude ja taimede, linnulaulu vastu
lõokeste triller kõrgel taevas oli kevadel kooliteel
saatjaks – ja kogu elu seda oma südames kandnud, siis on
-

peas tiksunud mõte: tahaksin seda kõike targemate
inimeste käest veel õppida.

Lapsepõlv möödus sügavas metsarüpes metsavahi talus
Lääne-Virumaal Vinni valla Võhu külas. Lammastega
karjas käies ja loomi sööma viies ja koju tuues uurisin
huviga, mis lill või taim see on. Raamatust pilte uurides
sain ka hiljem teada taime nime. Isa poolt suguvõsast
ongi meie looduse huvi pärit.
Räpinasse tulles 2011.a. (polnud varem seal käinud), et
pojaga tutvuda selle kooli õppekorraldusega, jäi kohe

esimesest vastuvõtust ja kohtumisest kutse- ja
sotsiaalnõustaja Ülle Viksi ja ühiselamu administraatori
Lidia Sarjaga hinge väga soe tunne
sellesse kooli võin
südamerahuga oma poja õppima saata. Möödus poolteist
aastat, kogu aeg olin ikka Räpina õppimiste, elu-oluga
kursis ja mõte küpses peas – tahaks isegi kõike seda veel
õppida!
–

ligi 40 aastat õpetajatööd tehtud, saab iga aeg kord
Nii paningi sügisel
ameti maha ja leidsin kohe, septembris, väga huvitava
koolituse - loodusgiidi koolitus. Läbi sai tehtud väga
huvitavad loengud ja retked maikuuni. Jaanuaris Räpina
kooli kodulehte vaadates märkasin
kui huvitav!
Pakutakse võimalust õppida abiaednikuks! Seda kõike
tasuta! Küsisin pojalt: ei tea, kas minu vanuses enam saab
seal õppida? Tema: see on põhikooli baasil, aga küsida ju
võib. Nii saatsin oma küsimuse kooli ja õp. Katrin
Uurmanilt ja sessioonõppe juhatajalt Karin Kaselt sain
väga julgustava vastuse.
Kui

ümber, kellel varem, kellel hiljem.

–

Nüüd on kolm sessiooni ehk pool kursust selja taga ja mul on
väga hea meel. Kõik õppetunnid, õppekäigud ja praktikumid
on olnud minu jaoks väga huvitavad! Olla taas õpilase rollis on
päris mõnus tunne. Kuulata õpetajaid, kes on suurepäraste
teadmiste ja oskustega. Koduste tööde tegemistega tuleb
võtta raamatukogust raamatuid, lugeda, õppida, nagu õpilane

ikka,

aga seegi on tore! Samas ka ütlus “muna

õpetab kana”

–

peab paika. Hea on küsida pojalt nii mõndagi asja, eriti mis
puudutab arvutiülesandeid või aiaplaani.
Iga õpetaja on jaganud oma oskusi meile nii huvipakkuvalt, et

viimase sessiooni 12 tundi tunniplaani järgi kadusid päevas
märkamatult, kuigi alguses mõtled: 12 tundi plaanis!

Väga-väga toredad ja huvitavad olid maikuu sessiooni ajal
õppekäigud Luunja kurgi ja salati kasvuhoonetesse, Tartu
botaaniaaeda, Juhani puukooli ja Taevaskoja ümbruses
taimede, lillede tundma õppimine. Selleks korraldatud sõit
kooli bussiga, Toomas Oja roolis ja saatjateks õpetajad Heli
Molok, Reti Randoja-Muts ja Merike Aomets. Tänu, nii
toredad sõidud olid!

Elamiseks on koolil sessiooni ajal
mugavused, ainult tule ja õpi!

ühiselamu, kus

kõik

TÄNU ja ilusat suvepuhkust kõikidele meile tarkusi jaganud
õpetajatele: Merike Aomets, Indrek Kaeli, Jaan Kivistik, Katrin
Kivistik, Anu Käär, Uno Minka, Heli Molok, Eveli Naumanis,
Toivo Niiberg, Aivo Pedosk, Sirje Tooding, Valdur Truija!

Ilusat suve algust ja kaunist jaaniaega, mis soojendaks hinge ja
et selle soojus kogu aastaks südamesse jääks, kõigile Räpina
Aianduskooliga seotuile!
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Maimo Freirik

Lõpetajate eri

Keskkonnakaitse
sessoonõppe ilu ja valu

Keskkonnakaitse sessoonõppijad, kes alustasid 2011. aastal
ja kelledest üle poolte lõpetavad tänavu, võib laias laastus
jagada järgmistesse gruppidesse.

SURNUD HINGED
Vastuvõetute nimekirjas oli mõningaid, keda me kas üldse ei
näinud või nägime korra. Nagu me ökoloogias õppisime, siis
munetud munades saavad linnud vaid veerandist, seega
sessooniõppijate
protsent
keskkonnakaitse
on
veel
suhteliselt hea.
TALUMEHED
Mõtlikud, vaiksed härrad, kel reaalselt olemas talu või muu
maakoht ja soov seda keskkonnasõbralikult majandada. Aga
talupidamine pole naljategemine, tegemist jagub igaks
aastaajaks. Andres ja Pearugi ei kulutanud aega õppimisele,
vaid rügasid armastuse saabumise lootuses tööd teha. Mis
teha, enamus neist läksid meil poolel teel kaduma.
KAUNISHINGED

Humanitaartaustaga härrad, kes on senises elus tegelenud
loomingulise töö ja muidu ilutsemisega. Loodus on ju väga
kaunis asi, miks siis mitte selle kohta midagi õppida. Paraku

tähendab keskkonnakaitse ka selliseid koledaid asju, nagu
näiteks eurodirektiivid ja saastetasud. Kaunishingedele oli
see liig ja nad lahkusid parematele jahimaadele.
MEELEHEITEL KODUPERENAISED
Nooremapoolsed daamid, kel kodus morn mees ja kisavad
väikesed lapsed. Selge, et nädal Räpinas kuu-paari tagant on
selle taustal suisa puhkus! Alati olid nad kohal esimestena ja
lahkumas viimastena,
et
võita
natukenegi juurde
kvaliteetaega iseenda jaoks. Ja kui selle kõigega veel kaasneb
uus haridus ja avarduvad võimalused tööturul, siis miks mitte

juhust kasutada!

3ap: meie eredamad elamused Räpinas

TÖÖKAD NOORED
Mitte väga ammused gümnaasiumilõpetajad, kes on tajunud
teravalt turumajanduse väljakutseid ja haaranud kohe tööl
sarvist, lükates haridustee jätkamise tulevikku. Paraku ei paku
tööturg sellistele noortele just kõige soojemaid kohti ega
kõrgemaid tasusid, sestap tekkis neil vajadus edasi õppida.
Hoidkem pöialt nende karjäärile!
KANNAPÖÖRAJAD

Vanemad prouad, kel on tõsiselt kõrini senisest tööst ja kes
oma naiivsuses tõepoolest usuvad, et keskkonnakaitse alane
kutseharidus võiks aidata alustada neil uut elu meelepärasel,
looduslähedasel tööl. Oh püha lihtsameelsust! Kas nad siis ei
tea, et ametkondade uste taga tungleb massiliselt
särasilmseid kõrgharidusega noori ja kõiksugu lehma
lellepoegi, kes on nende ees mäekõrgune eelis töölesaamisel.
Hoidkem neile siiski pöialt, sest pime kana leiab ka teinekord
tera!
EDUKAD ENESETÄIENDAJAD
Erinevas vanuses inimesed, kel on täiesti korralik kõrgharidus
ja tasuv ning perspektiivikas töö juba olemas. Aga silmaringi
avardamine keskkonnateemadel pakub neile head vaheldust
ning annab lisaväärtuse ka senise töö tegemisele.

ERANDID
Ja siis muidugi erandid, kes ei mahu ühegi grupi alla, nagu
näiteks rockstaar, ungarlane ja Räpina Aianduskooli
keskkonnakaitse juhtõpetaja.
Nagu näha, siis koos õppis üpris kirju seltskond. Üllataval
kombel valitses grupis aga täielik üksmeel. Koos käisime
teatris, räätsamatkal, kelgutamas ja lõket tegemas, jagasime
omavahel õppematerjale, pidasime klassiõhtuid ja sessi
afterparty'sid, kirjutasime ühikas korrarikkumise kohta
seletuskirja ja nüüd võtame koos vastu diplomeid.
Täname kõik õppejõudusid, kes muutsid kuiva teooria
mitmekesiseks ja värvikaks hariduseks. Mõned vestsid nõukaaegseid luiskelugusid, mõned viskasid šovinistlikke nalju,
mõned kadusid üldse ära, mõned rääkisid väga huvitavat
juttu, kuid ei viitsinud korralikke õppematerjale koostada,
mõned olid suurepärased pedagoogid, osad ajasid meiel
hirmu nahka, aga samas ajasid ka naerma.
Muidugi pole me veel kaugeltki nii targad, nagu nemad, aga
lubame, et harime ennast edasi, jõuame järele ja ehk läheme
ühel päeval isegi mööda!
Mari Kartau kannapööraja, 2kk

Vahendavad KRISTEL KÜLAOTS ja JANE TAMM:
Rebaste ristimine
ristitavana kui ristijana!
Ja sügisballid olid lahedad. Lumelinnade ehitamised. Õpetajad?
Lemmiktunnid olid kindlasti Õpetaja Reti Randoja-Mutsuga
Tegelikult oli ikka väga palju toredaid üritusi!
Sireli ühiselamu pärast remonti! Enne olime vahepeal sa ei ole mingi hirmupaine all, saad ennast vabalt tunda.
jopega toas. Ja eriti mõnus on see, et igas toas on Samas on tema tunnid nii huvitavad, et sa ei taha vahetundigi
külmutuskapp varem, kui kõigi toit oli köögis ühises minna. Siis ta “vitsaga” ajab, et me ennast ikka liigutaksime ka.
külmikus, võis ikka mõnikord ootamatult avastada, et Nagu teine ema, muretseb, et kõigil oleks kõik tehtud.
kellelgi on suurem nälg olnud kui sul endal parasjagu :) Ja Ülle Viksi super. Jookseb järgi, ette ja taha. Hoiab kõigil ja
kõigel näppu ja silma peal.
muidugi kogu õppehoone on ka nüüd super!
Tiina
Paasik - karm, aga siiski ka vastutulelik. Kõik nõutav peab
ja
Kohusetunne on selle aja
sees
kasvanud
tehtud, kuid õnneks lasi ka tunni ajal järele teha.
olema
meeskonnatööoskused. Esimesel kursusel ikka oli
Andres
Vaasa
meie jaoks naeruteraapia tunnid. Mitte
üksteise kallal paukumist:)
aastal,
esimesel
aga tasapisi koolitasime ta välja :). Päris
Praktikad ettevõtetes on väga vahvad olnud. Eriti, kui iga
oli
see, kui me kord kuuma ilmaga tema eest
kord kasutada erinevaid ettevõtteid. Või suisa välisriiki naljakas
nõgestesse hüppasime niiväga tahtsime ujuma hiilida...
praktikale minna.

kindlasti —nii

•

-

•

-

-

•

-

•

-
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Lõpetajate
AIANDUSE eriala lõpetajad
PÄEVAÕPE

3ap kursus
Harrik, Annika

Külaots, Kristel
Luuka, Heleen
Müllerson, Raigar

eri

2ak2 kursus
Ehamaa, Eleri - kiitusega
Hiire, Ulvi

Ilves- Juurma, Margit
Juga, Riina
Kapten, Sten

Kase, Eveli
Kaunis, Piret kiitusega
Kiil, Heli
-

Tamm, Jane
Vihula, Teo

Kask, Kaidi kiitusega
-

Kääramees, Kristi

1ip kursus
Bessonov, Robert
Kapajeva, Jelena

Lakhtina, Elizaveta
Škelja, Jelizaveta
Švaiger, Jekaterina
Vtornikov, Vladimir

SESSIOONÕPE
2ak1 kursus
Agu, Helen
Agu, Liivia

Burk,

Mare

Laanpere, Kadri
Liivamägi, Ly
Lillipuu, Janika
Look, Heli
Maisväli, Aivar
Nei, Lea
Part, Siiri

Petolai, Marie

Pulver,

Trolla,

Ferschel, Aune

Jürgenstein, Maret
Kaasik, Anneli
Karin

Lääne, Jaanika
Mälk, Merle
Orion, Piret
Palolill, Margus
Piir, Kaire
Põri, Jana
Roogna, Annika
Roots, Taivi
Saar, Eero
Savan, Maarja
Sibold, Kersti
Simson, Kai
Sohlu, Triin
Taal, Olavi
Ummer, Kirsti
Vint, Katrin
Vitkar, Marti

2fk kursus
Aasma, Jaanika

PÄEVAÕPE

Adamson, Margit
Eerits, Made
Heliste, Diana

Kala, Terje

Jaana

Karell, Jana
Kaurit, Inga
Keerov, Liis
Kimmel, Kristi
Laansalu, Merili
Lang, Merle
Leius, Liis
Luiga, Tuuli
Peterson, Pille
Sau, Aigi
Ütt, Laine

PÄEVAÕPE
3fp kursus
Kallas, Teele
Kuik, Kadri
Kurilova, Kristiina
Kuropatkina, Eveli
Käro, Gerli
Melser, Merlin
Olgo, Jane
Parts, Janne
Suurmõts, Taavet

Teder, Ere

Jõeloo, Ave

-

Puude, Laura
Tinno, Marilin
Tooming, Andres
Ülem, Madli
SESSIOONÕPE

2kk kursus
Baranyai, Ferenc
Juuse, Maris kiitusega
Kartau, Mari
Keppart, Tiit
Küling, Gert
-

TEKSTIILITÖÖ eriala
lõpetajad, SESSIOONÕPE
2tk kursus
Kalle, Kaili- kiitusega
Kollom- Vahtra, Kaire
Pooga, Jana kiitusega
Rätsep, Kaili- kiitusega
Sillamäe, Angela kiitusega
Solvak, Paula - kiitusega
lõpetajad
Toomemägi, Ene - kiitusega
Veermets, Anneli
-

FLORISTIKA eriala

-

Lillo, Janely kiitusega

-

Õuemets, Inga

2kg kursus
Juhanson, Kadri kiitusega

Jõeveer, Marii - kiitusega
Kari, Kristiina
Laar, Triin
Liiva, Marko

Jane

Raidvere, Madli
Rand, Monika
Saunanen, Elina

Kristo

Drõgina, Inga

Kahr,

Kikkas,

Koha, Tiit

2ag kursus

KESKKONNAKAITSE
eriala lõpetajad,

SESSIOONÕPE

Künnapuu, Marit

Niit, Reelika kiitusega
Prozes, Leena - kiitusega
Pärn, Pille
Rannu, Evelin kiitusega
Rämman, Kaidi
Rämmann, Õnne kiitusega
Sahk, Liisa
Sõrmus, Tiina
Tõll, Anti
Viigipuu, Hille kiitusega
Volkova, Ülle
-

-

-

-

Sõnaraamat on ainuke koht,

,

kus tuleb edu enne tööd.
.

(Albert Brisbane)

2fg kursus

Dehterjova, Olesja
Ilumets, Ketlin
Kirotar, Kadi
Lentsius, Yulia
Schmeiman, Geilia

Õnnitleme kõiki lõpetajaid!

Zaitseva, Riina

KUTSE OMISTAMINE:
Rahvakunsti– ja käsitöömeister tekstiili alal II
Ene Toomemägi, Anneli Veermets

-

Kaili Kalle, Kaire Kollom-Vahtra, Jana Pooga, Kaili

Rätsep, Angela

Sillamäe, Paula, Solvak,

Aednik I Kristi Kääramees, Kristo Burk, Maarja Savan, Kai Simson, Riina Juga, Ly Liivamägi, Heli Look, Lea Nei, Siiri Part, Jane Pulver,
Elina Saunanen, Merli Melder, Mariina Üllim
Florist I Eveli Kuropatkina, Jane Olgo, Janne Parts, Taavet Suurmõts, Ere Teder, Olesja Dehterjova, Ketlin Ilumets, Kadi Kirotar, Yulia
Lentsius, Geilia Schmeiman, Riina Zaitseva, Margit Adamson, Kersti Jaar, Moonika Tohvri, Krista Bunder, Kristin Koor, Maria Jürisson,
Made Eerits, Diana Heliste, Jana Karell, Inga Kaurit, Kristi Kimmel, Merili Laansalu, Liis Leius, Tuuli Luiga, Pille Peterson,
Aigi Sau, Jaanika Aasmaa, Laine Ütt
-

-
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Mulle tõesti meeldib Eesti!
Räpina väikelinna sulnisse segamatusse sattusid endalegi ootamatult

2012 a. augustis kaks noorukest neidu Saksamaalt, kes oma malbe, kuid
lõputu elurõõmu ja positiivsusega on üllatanud- ergastanud-virgutanud
paljusid Räpina elanikke. Elisabeth Huhn ja Lisa Kilger olid alles 19, kui
nad vabatahtlike liikumises osalejatena Räpina Hooldekodusse tööle
suunati. Eesti keel oli mõlemile tundmatu suurus ja väikeriigist Eestist ei
osanud nad ka midagi arvata.
Nüüdseks kõnelevad mõlemad neiud vabalt meie emakeelt ja on siin nii
hästi kodunenud, et lahkumine augustis tundub liigagi kiirelt saabuvat.
Elisabethi ja Lisa motiveeritus keeleõppes, vanuritega toimetamisel ja
kogukonna ettevõtmistes kaasa löömisel on muutnud nad kohalike silmis
tõelisteks tähtinimesteks, kes oma sisemise säraga ka teisi nakatavad
ja kelle kõrval kurtmine-kaeblemine sootuks ununeb.
Alles nüüd saame aru ja oskame hinnata, millistes luksuslikes tingimustes
oleme elanud, ütleb Lisa. Siiski pole neile siin ükski töö liiga raske või
ükski toit sobimatu. Igal päeval on hulganisti põhjust rõõmustamiseks.
Irmen Nagelmaa
Elisabethi ja Lisa eesti keele õpetaja
käis juttu puhumas ka aianduskooli maastikuehituse 1. kursuse õpilane LEEGI PÕDER.

LISA KILGERIGA

Sa oled olnud Eestis päris mitu kuud augusti lõpust alates,
koos Elisabetiga, kes hetkel toimetab Maarja Külas. Mis tõi
teid väikesesse Eesti linna Räpinasse?
Hea küsimus. Ma ei tahtnud üldse tulla Eestisse, kuna ta on nii
väike. Tahtsin tegelikult Inglismaale, et harjutada inglise keelt.
Kuid seal ei olnud vaba kohta. Minu organisatsioon Diagony
Saksamaal ütles: Eesti on vaba, sina oled vaba mine! Ja siis
ma tulin. Inglismaa oli küll minu esimene valik, aga kuna Eesti
on ka välismaa, siis sobis.
-

-

Mida sa teed siin Eestis?
vanadekodus. Mängin ja räägin nendega või
meisterdan midagi. Nüüd olen juba 2 nädalat töötanud
hooldajana. Ma pildistan inimesi ja koristan nende järel.

Foto: Leegi Põder

Irmenilt kuulsin, et te olete väga kiired õpilased. Näitate
oma soovi ja initsiatiivi õppimisel üles ning olete väga
motiveeritud.
See on nii huvitav, rääkida seda keelt! Eesti keelt räägib
vaid 1,3 miljonit inimest ja nüüd siis mina ka! :)
Sa käid ka iga nädal flamenkot tantsimas. Hetkel teete
suuri ettevalmistusi pühapäevaseks esinemiseks Tartus.
Flamenkost on saanud sinu tõeline kirg. Aianduskooli
raamatukoguhoidja Külliga käite koos esinemas. Kuidas
Sa flamenkoni jõudsid?
Hooldekodu juhataja soovitas. Ta tantsib ka flamenkot ja
ta tookord küsis, kas ma tahaksin ka. Vastasin, et jah, mulle
meeldib. Nüüd olengi...

Toimetan

Kuidas Sulle nüüd Eestis meeldib?
Ma olen väga-väga rahul
siin on väga-väga ilus. Mulle
et
eestlastel
on
nii palju traditsioone Näiteks
meeldib,
eestlased laulavad ja tantsivad. Ma ei oska laulda, aga mulle
meeldib see. Siin on ka nii palju hobidega tegelemise
võimalusi. Tegelikult mu süda on juba Eesti küljes! Eesti on nii
väike maa, aga eestlased on nii uhked oma riigi, kodukoha üle.
Sakslased on ka uhked, aga seal ei ole võimalik näidata, et
oled uhke.. Kui sa näitad, siis sind mõistetakse teistmoodi.
-

Me saame Sinuga rääkida eesti keeles. See tuleb Sul

väga
hästi ja soravalt välja! Olen kuulnud, et Räpina Aianduskooli
õpetaja Irmen õpetab teile Elisabetiga 2 korda nädalas eesti
keelt.
Ma tänan. Tegelikult - kui ma hakkasin üksi õppimas käima,
siis hakkas keel palju paremini tulema. Kahekesi me ei
õppinud eesti keelt ära.... Nüüd ma õpin seda motiveeritult.
Aga keel iseenesest on väga raske!
Irmen tahab vahepeal rääkida saksa keelt, tema meelest on
see ilus keel. Siis ma ütlen talle, et räägime ikka eesti
keeles! :)

veel midagi, millega Sa siin tegeled?
Vabal päeval käin keraamikatunnis. Tegelen muusikaga,
loen raamatuid, käin kirikus ja kontserditel. Tegelikult
töötan sageli ka vabal päeval - sest see tõesti meeldib
mulle!
On

Õnnitleme!
Tallinna

Ülikooli

Rakvere
Kolledži
eriala
lõpetas
administraator Lidia Sarja.

sotsiaalpedagoogika

ühiselamu
Tubli, Lidia!
Eesti Maaülikooli Põllumajandus– ja
põllu–
ja
Keskkonnainstituudi
aiasaaduste tootmise eriala lõpetas Anu
Käär. Õnnitleme, Anu!

Kutsepedagoogika kursused Tartu
Ülikooli juures läbisid õppemajandi
töötaja Esta Ruus ja õpetaja Anu

Torim. Õnnitleme!
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13. augustil algusega kell 16.00
Räpina pargis

(Sillapää lossi otsas olevatel spordiväljakutel )

KIRBUTURG
Kohamaksu ei ole. Kirbuturul hinnad reeglina 1 €,
suuremad asjad ka kallimad.
Tule müüma-ostma ja võta sõbrad ka kaasa!

2.-7. juulini toimuvad Leipzigis
rahvusvahelised kutsemeistrivõistlused

WorldSkills 2013

.

Floristika erialal esindab Eestit
RAKi vilistlane MOONIKA TOHVRI,
keda “julgestab” õpetaja Indrek Kaeli.

(võib ka kahte korraga!)

HOIAME PÖIALT!

SUURÜRITUSED
•

•

Pilvelained kuplistel oosidel
all metsane pits,
kibuvits...
Järvede põhjatud karikad,
samblas talude sarikad,
vaarikad...
Maasikavälude punav lembus,
vesiroosides Võhandu emb,
võilillelend...
Kosekohina valges vahus
Räpina veskipais
ojavahus...
Paberivabriku korstnal kurg pesal,
taamal kukk PÜHAS VALVES
HINGEKESAL
Ivo Ivari

alias Toivo Niiberg,

1991

JÄRGMISEL ÕPPEAASTAL:

27.-28. sept. Balti spartakiaad Räpinas
(Baltimaade kutsekoolide sportlik jõuvõtt)
Räpina Aianduskool 90
(pidustused ja vilistlaste kokkutulek maikuus

RÕÕMUJAGAJA JA –KORRUTAJA LEEGI NURGAKE
Käes on imeilus suveaeg. Loodan, et kõik
leiavad oma aias palju vilgast tegevust ja
naudivad suve täiega. Naudivad loodust,
päikest ja kõike muud, ka kiire tööelu
kõrvalt - kui seda on.
Jagan Teiega kolme toredat mõttetera:
Lõpuks pole oluline, mitu hingetõmmet
sa tegid, vaid mitu hetke võtsid sind
hingetuks. (Shing Xiong).
Õnn pole miski, mida lükata tulevikku; see on miski, mida
kujundada olevikuks. (Jim Rohn)
Sa elad vaid korra, aga kui sa teed seda õigesti, piisab ühest
korrast. (Mae West)
Seega muidu toimekate näppude kõrvalt lubage endale ka
puhkust. Lubage endale olla õnnelik ja tänulik kõige selle eest,
mis teil juba olemas on, et septembris öelda: palju nägin, palju
käisin, olen RAHUL.
Kõik kooliga seotud tegelased puhkame ja töötame heas
kooskõlastatud rütmis, et sügiseks taas virgad olla! Elagem oma
elu mõnuga, head suve ja kohtumiseni sügisel koolilehes! :)
-

Leegi Põder (1mg), Maali Roomet (1fk), Karin Vollmann (3mp), Mari Väli (1ak3), Kadi Ruumet (1ak1), Signe
Torma (1ak1), Mari Kartau (2kk), Maimo Freirik (1ak4), Marite Irašina (1ag), Kristel Külaots (3ap), Jane Tamm (3ap), Vivian Lepa (1mg),
Katrin Uurman, Toivo Niiberg, Jaan Kivistik, Svetlana Tund, Sirje Tooding, Külli Nõmmistu, Lüüli Kiik, Liina Palu, Irmen Nagelmaa, Ille
Rämmer, Anu Seim, Kadi Koosapoeg, Eda Gross, Priit Trahv, Ülle Viksi, Õnne Rämmann, Virge Mastik ja Ulvi Mustmaa. Aitäh kõigile!
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Ja anna ikka uudistest teada!

Lehe ilmumisele aitasid kaasa

