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Hea lugeja!

HAKKAB JÄLLE PIHTA!
päikseliselt ja toimekalt. Vähemalt jääb selline
tunne, kui jälgida FB-s õpilaste postitusi ja kuulata kolleege. Rännatud,
ehitatud, lammutatud, rajatud, remonditud, suveüritustel osaletud... Vähem
tublid pole kindlasti ka need, kes uute õppuritena lisanduvad. Aianduskool
tundub tekitavat sõltuvust - terve rida sisseastujaid soovib tulla “teisele
ringile” mingit uut eriala omandama. Kuidas sellist sõltuvust nimetada Suvi läks kui unenägu - kuid

Kaunis suvi on mööda
saanud ja taas on kätte
jõudnud

koo
li kuu.

september—Räpina

Aianduskool
tervitab
õpilasi
kõiki
oma
puhul.
taaskohtumise
Need, kes alles alustavad meie koolis õpinguid,
peaksid teadma: olete oodatud meie kauni
kooli õpihimulisse perre!
Eelolev õppeaasta on kooli jaoks eriline—kevadel tähistame koos kooli 90. aastapäeva.
Õppeaasta sisse mahub palju üritusi ja
huvitavaid tegevusi, milles teil kõigil on
võimalus osaleda. Juba kooliaasta algusesse
mahub mitmeid olulisi sündmusi - 11.-13.
septembril sügisnäitus, 27.-28. septembril Balti
spartakiaad, 3. oktoobril maastikuehitajate
kutsevõistlused, rebaste päev...
Kõige

olulisemad

on

siiski kutseõpingud.

Selleks on Räpina AK-s kõik tingimused loodud.

Kool on edukalt komplekteeritud nii õpilaste
kui õpetajatega. Käesoleval õppeaastal asub
koolis õppima ca 850 õpilast, kellele on valmis
oma parimaid kogemusi jagama üle 60

õpetaja.

Loodan, et kõik—nii õpetajad kui õpilased—on
saanud päikselisest suvest palju indu ning
energiat ja annavad endast parima ka algaval
kooliaastal. Tegusat aastat kogu kooliperele!
Heino Luiga Räpina Aianduskooli direktor

INFOLEHT esmakursuslasele
Florist Moonika Tohvri
~ President Ilves
ja Kaunis Kodu 2013
~
Sessioonõppe juhataja KARIN KASK teeb
~

MM-il

porganditest aprikoose
~Tulekul: Balti spartakiaad, Euroopa haridusjuhtide seminar, maastikuehituse päev

Kõik

2.-7.

juulini

toimusid
kutsemeistrivõistlused
rahvusvahelised
Leipzigis

2.-7. juulini toimusid Leipzigis rahvusvahelised kutsemeistrivõistlused
WorldSkills 2013 . Floristika erialal esindas Eestit RAKi vilistlane MOONIKA
TOHVRI, teda “julgestas” õpetaja Indrek Kaeli.
12.-14. augustil toimus RAKis Eesti Ajaloo– ja Ühiskonnaõpeatajate Seltsi

suvekool, 22.-23. augustil vabariigi haridusjuhtide koostööseminar.
24. augustil toimus rahvusvahelise Tallinna Lillefestivali 2013 pidulik
lõpetamine. Rahva lemmiku tiitli pälvis RAKi õpetajate-õpilaste ühistöö “Hüva
leili!”, kõrge esteetilise taseme poolest märgiti ära RAKi värske vilistlase Maali
Roometi isikuaed “Rütmiring”.
25. augustil tunnustas Eesti Vabariigi president Räpina Aianduskoolis
ülevabariigilise konkursi “Eesti kaunis kodu 2013” võitjaid. Põlvamaa
arvestuses pälvisid auhinna Helve Eesmaa ja Rait Hiisi pere.
28. august: Põlvamaa õpetajate augustifoorumil 2013 toimus Põlvamaa Aasta
Õpetaja 2013 laureaatide ja nominentide autasustamine. Tiitli “Õppeasutuse
juht 2013” pälvis Räpina Aianduskooli direktor Heino Luiga,
Aasta
kutseõppeasutuse õpetaja auhinna Reti Randoja-Muts. ( Räpinasse tuli teisigi
tiitleid: üldhariduse sõbra auhind Marika Ääremaa, Räpina ÜG huvijuht,
auhind aasta tegu hariduses - Maie Oper, Räpina ÜG õppealajuhataja, eesti
keele ja kirjanduse õpetaja, aasta põhikooliõpetaja auhind Maire Alver
Räpina ÜG eesti keele ja kirjanduse õpetaja, aasta gümnaasiumi õpetaja
auhind - Anne Seim, Räpina ÜG vene keele õpetaja, Aasta lasteaiaõpetaja
auhind - Karmen Hänman, Räpina Lasteaia Vikerkaar ujumisõpetaja.
-

-

TÄNA LEHES
~

aianduskoolikud?
Sugugi kõik soovijad ei pääsenud Räpina Aianduskooli marjamaale. Avaldusi
laekus veidi alla 500, vastu võetakse 350 uut õpilast. Loodetavasti innustab
teadmine, et kuulutakse “väljavalitute” hulka, kõiki pingutama - ja ühtlasi ka
nautima aianduskooli muhedaid õpetajaid,
kaunist ümbrust ning
suurepäraseid õppetingimusi! Edu meile kõigile!

välja!

Aasta koolijuht 2013—Heino Luiga
Aasta kutseõppeasutuse õpetaja
2013—Reti Randoja-Muts

RAK—rahva lemmik!
Praktikatest Paradiisis ja mujal
~ Võimalik vaid Venemaal

~

~

~

~

Vutt-vutt-vutt! kooliümbrus

on

imeline!

President Ilves tunnustas aianduskoolis konkursi "Kaunis kodu 2013" võitjaid
25. augustil tunnustas kodukaunistamisliikumise patroon
president Toomas Hendrik Ilves Räpina Aianduskoolis kaunite
paikade loojaid üle

Pere

rajatud

iseloomustab

Eesti.

värvi

1936. aastal riigivanem Konstantin Pätsi poolt algatatud ja
1997. aastal president Lennart Meri poolt taasalgatatud
kodukaunistamise liikumise eestvedajaks on MTÜ Eesti
Kodukaunistamise Ühendus. Kauni kodu konkursse on
korraldatud alates aastast 1999, selle aja jooksul on
Vabariigi
kodukaunistamise
liikumise patroonile, Eesti
Presidendile autasustamiseks esitatud üle 1100 kauni kodu.

Tänavusel võistlusel “Eesti kaunis kodu 2013” valiti taas välja
kõigi Eesti maakondade ja nelja suurema linna ilusaimad
koduaiad ning kortermajade ja asutuste ümbrused, kauneimad
külad ja omavalitsused. Selgitati välja ka Eesti parima
heakorraga tööstusmaastik ja tervisespordirajatis, koos Eesti
Korteriühistute Liiduga valiti välja kauneim kortermaja.
Põlvamaal pälvis presidendi tunnustuse perekond HIISi ja
HELVE EESMAA kodu Sillapää külas Räpina vallas.
Rait Hiis on Räpina Aianduskooli söökla juhataja, Helve Eesmaa

endine pargiaednik. Õnnitleme, Rait ja Helve!
Kõikide maakondade võitjate loetelu, presidendi sõnavõtu
kokkuvõtte ning väikese videoklipi Raidi ja Helve kaunist
kodust leiab aadressilt
http://uudised.err.ee/index.php?06285801

ühistööna
aeda

ja

eri

vormiga

okaspuude rohkus,
mis

on

perenaise

teadlik

valik
oluliseks
aia
hooldamise
lihtsust. Okaspuude

pidades

tagasihoidlikule
värvigammale
lisavad
erksust
Kokku on 3700 ruutmeetrises aias on ligi 300
erinevat liiki ilupuid, -põõsaid ja lilli. Selgelt on piiritletud erineva
otstarbega aiaosad. Tarbeaeda eraldab elamut ümbritsevast suurest
vabakujulisest iluaiast madal elupuuhekk. Selle kõrvale on kavandatud
avar ala lastelaste mängumuruks. Aia väikevormid on ehitatud puidust
ja lisatud oma tehtud huvitavaid puuskulptuure. Ilus terviklahendus on
perenaise läbimõeldult kavandatud ja aastate jooksul tehtud ühise töö
tulemus.

suve- ja püsililled.

Allikas: https://polva.maavalitsus.ee/et/perekond-hiisi-ja-helveeesmaa-kodu-sillapaa-kulas-rapina-vallas

Fotod: Anne Aruste
Helve ja Rait alustasid kodu rajamist sovhoosi aiandist mahajäänud prügimäele 20 aastat tagasi. Räämas, risti-rästi võssakasvanud ning
tohutus koguses klaasikilde, kilet ja sidumidnööre täis krundil oli tookord vaid kaks plussi: 1) asukoht Räpina lähedal, 2) asukoht vee
ääres. Endise pargiaedniku Helve “salanipp” ja soovitus: kasutage aiakujunduses rohkem okaspuid, on kergem hooldada!
Autasustatute kommentaar:

RAIT HIIS: Eks ta ikka üks suur ja pidev töö ole olnud.
Saime tunnustuse ka 10 aastat tagasi, president
Rüütli ametisoleku ajal, kuid seekord on endal vast
paremgi tunne
et oleme jätkuvalt “ree peal”.
Vahepealsel ajal oleme laiendanud iluaia ning
-

vähendanud tarbeaia osa.
HELVE EESMAA:

Ärevus enne president Ilvesega

kohtumist oli miskipärast

väga suur. Meelde jäid
tema pilk - sügav ja selge - ning julgustav-toetav
käepigistus. Väga sümpaatne üritus oli, “Kaunimate
Aastate Vennaskonna” etteaste läks hinge. Aitäh

kõigile, kes

meie ilusale hetkele kaasa elasid!

Foto: Ahto Sooaru

2

Kutseõppurite

MM-WorldSkills 2013

kutseõppurite
Ülemaailmseid
mõõduvõtmisi
korraldatakse aastast 1950. Juulikuus Saksamaal Leipzigis toimunud
42. WorldSkillsil osalesid esmakordselt ka Eesti floristid. Neid
esindas RAKi värske vilistlane MOONIKATOHVRI.
INDREK KAELI, floristika juhtõpetaja:
Selle võistluse kõrval tunduvad kõik teised naljategemisena 10 tööd
nelja päeva jooksul ja kõik üllatustööd! Üllatustööd selles mõttes, et
alles võistluse esimesel päeval said osavõtjad teada tehtavad
ülesanded. Ei teadnud neid ette ka kohtunikud, tööd valiti välja
vahetult enne võistlust. Teada oli vaid tööde nimekiri, millest tehakse
valik, kuid see sisaldas pea kõiki lillepoes tehtavaid töid. Seega valmis
pidi olema kõigeks. Samuti oli üllatus materjalide osas: võistlejad
nägid taimset materjali 1 päev enne võistlust ja said siis neid ka
puhastada. Siinkohal tuleb kiita korraldajaid nii lillede valiku kui ka
nende kvaliteedi koha pealt. Korraldajate poolt olid ka kõik tehnilised
materjalid. Kaasas pidid olema vaid lubatud tööriistad. Ükski
täiskasvanud proffide võistlus ei toimu nii rangete reeglite järgi.
-

Valituks osutusid järgnevad tööd:

Moonika võistlustööd. Fotod: Indrek Kaeli
Meie Moonika oli väga tubli, pidas võistluspingele hästi vastu.
Kahe töö puhul oleks pidanud rohkem mõtlema enne tegemist,
aga ega kellelgi ei õnnestunud kõik 10 tööd võrdsel tasemel,
ikka üks vähemalt läks kehvemini. Üldkokkuvõttes 13. koht pole
sugugi mitte halb tulemus. Enne meid oli Saksamaa ja peale meid
Ungari. Ja ega me kõrgemale ikka ei saa lennata kui tiivad

1. seade kuupidega moodsa kunsti
muuseumisse

kannavad.

2. kaelaehe (vtfotot)
3. biolagunev kimp ühe sidumiskohaga
4. pärg, päripäeva materjali
liikumisega (vtfotot)
5. vaba kimp
6. üllatustöö vaid antud materjalist
7. pruuditöö kätte või käsivarrele
8. rippuv ruumikaunistus (vtfotot)
9. lauaseade vähemalt kolme istutatud
potilillega
10. peeglikaunistus (vtfotot)

Esimeste hulgas olid kõik Aasia maad, siis tulid skandinaavlased,
siis ülejäänud Euroopa ja endised Idabloki maad. Päris lõpus olid
teisel pool maakera olevad riigid. Välja anti 2 kulda - Korea ja
Hiina, ja üks pronksmedal - Soomele.
Korea, Hiina, Jaapan olid ka teistel erialadel esimesed, mõne
üksiku Euroopa erandiga. Neid noori treenitakse tõesti nagu
meistersportlasi, jättes kõrvale töö ja isikliku elu. Meil pole see
õnneks võimalik.

Tööde valmistamiseks oli aega antud
erinevalt: tund ja 15 min. kimbu jaoks ning kuni kolm tundi suuremate
tööde tarbeks.

Eesti meeskonna üldarvestuses sai Moonika kolmanda punktiseisu, mis annab lootust, et ka edaspidi on võimalik floristidel WSl osaleda. Tänavu oli esimene kord üldse, kui Eesti florist osales
maailmameistrivõistlustel.

MOONIKA TOHVRI:
Väga lahe kogemus! Kõik
need erinevad inimesed ja
erinevad
lähenemised
töödele... Meiega võrreldes
nagu öö ja päev! Eestlasi

peetakse

ju

tagasi-

hoidlikeks ja nii on ka meie
floristitööd
sellised
rahulikud
ja siis vaatad
Aasiamaid - millised kompositsioonid,
kuidas ma ise sellise asja peale pole
osanud tulla...
Üldjoontes olen endaga rahul, ehkki
tagantjärele teeksin muidugi mitmed
asjad teisiti. Kõige rohkem jäin ise rahule
peeglikaunistusega. Lillevalik kõigi tööde
juurde oli tohutu. See teeb ka asja
keerulisemaks
kui sul on valida paari
variandi vahel, nagu meil tavaliselt, siis
hakkad lihtsalt otsast peale ja teed.
Algus-ja lõputseremooniad olid vägetohutu vennastumine...
vad, eriti lõpp
Minu soovitus: kui vähegi on võimalus
kuskil võistelda
tehke seda, see on
väärt kogemus!!! Ja koolis tuleks
pingutada, mitte lolli mängida.
-

-

—

-

ÕNNITLEME, TUNNEME RÕÕMU ja UHKUST!
Põlvamaa õpetajate augustifoorumil 28. septembril 2013 pärjati tiitliga Õppeasutuse Juht 2013 Räpina Aianduskooli direktor Heino
Luiga, Aasta Kutseõppeasutuse Õpetaja auhinna pälvis Reti Randoja-Muts.

HEINO

LUIGA

-

Austavat nimetust “Aasta ...” ei saada üldjuhul ühe aasta tegemiste
eest - või kui saadaksegi, siis tegelikkuses eelneb sellele ikkagi

~

mingisugune pikem kogemuste ja teadmiste korjamise aeg.
Heino Luiga on Räpina Aianduskooli juhtinud aastast 2000. Tema
ametisse asumise ajal oli päevakorral võlgades kooli sulgemine või
ühendamine mõne muu kutseõppeasutuse alluvusse, tänaseks on
RAK eeskujuks suuremale osale Eesti kutseõppeasutustest.
Tulemusi, mille juures direktor võiks rahulolevalt vastu rinda lüüa ja
hüüda “Tehtud!”, on tegelikkuses palju rohkem kui siinsesse
loetellu mahub.
~

~

~

Enam kui kahekordistunud on selle aja jooksul ÕPILASTE ARV aastal 2000 õppis koolis 340 õpilast, tänavu ligi 850. Õppurite
hulgas on esindatud kõik Eesti maakonnad, lisaks „piiritagune
Eesti“ Petseri.

Õpingute katkestamise statistika järgi on RAKis Eesti
kutseõppeasutuste
õpilaste
võrdluses
väikseim
VÄLJALANGEVUS põhikooli baasil õppima asunute hulgas
8,3% ( Eesti keskmine: 17,7%).

~

~

nooraednike kutsevõistlused Räpina Aianduskoolis.
Osales 25 võistkonda 17 Euroopa riigist, RAKi võistkond
saavutas 2. koha. Erinevatel rahvusvahelistel võistlustel on
edukalt esinenud floristid, viimati esindati 2013. aasta juulis
Eestit ülemaailmsel (mitte üle-euroopalisel! )
noorte
meistrite mõõduvõtmisel WorldSkills.

Loodud ja välja arendatud on Räpina Aianduskooli MAARJA
KÜLA õpperühm intellektipuudega noortele. See on
tähelepanuväärne kogu Eesti kutsehariduses. Esimesed 12
õpilast asusid Maarja Külas kutseõpet omandama 01.01. 2007.
–

õppida teooriat Tallinnas ning praktikat Räpinas. 88
õppuritest tänab tagasisides kooli kohanemisvõime
ÕPIKESKKOND

2006/2007

-

on

võimla,

~

ja

viidud Euroopa parimale tasemele.
2007 - praktikamaja, 2008 - kaasaegne

Aastast 2000 on RAK osalenud SA Archimedese Leonardo
õpirände projektides, mis võimaldavad saata õpilasi
ja
õpetajaid VÄLISRIIKIDESSE PRAKTISEERIMA ning võtta vastu
välisriikide praktikante. RAK on vabariigis Kuressaare
Ametikooli järel 2. kohal nende projektide abil välirsiikidesse
saadetud õpilaste arvu poolest (igal aastal ca 30-35 õpilast
ning 8-10 õpetajat; head partnerlussidemed on koolil 10
Euroopa riigiga). RAKi õpirändeprojekt „Roheliste näppudega

Euroopasse“ valiti SA Archimedese poolt välja esindama Eestit
üritusel Baltic EXPRO 2012, mis toimus 13.11.2012 Vilniuses.
aktiivselt RAHVUSVAHELISES
RAKi õpetajad osalevad
KUTSEÕPPE ARENDUSE alases koostöös (EUROPEA Europe
of Education n Agriculture).
–

%

paindlikkuse eest.
~

~

Aastast
2006
RAKis
õpivad
INTEGRATSIOONIgrupid
muukeelsetele õpilastele. Tänu sellisele võimalusele on
„eestistatud“ ligi 90 noort, enamus integratsioonigrupis
õppijaist jätkab õpinguid RAKis.

„Räpina on TALLINNAS“
2012/13 õppeaastal alustasid
esimesed sessioonõppe rühmad, kellele pakuti võimalust

igal aastaajal.
Aastal 2005 alustati TÄIENDUSKOOLITUSTE ja -KURSUSTE
korraldamisega. Tänaseks on neil kursustel osalenud üle 4000
inimese (umbes 700 inimest aastas). Kursusi viiakse lisaks
Räpinale läbi Eesti erinevates piirkondades.
Alates 2002. aastast on osaletud Euroopa nooraednike
KUTSEVÕISTLUSTEL. Edukalt. 2010.a. septembris toimusid
Euroopa

-

~

Viimased 6-7 aastat on palju tegeldud Sillapää LOSSIPARGI ja
HALJASALADE (sh kollektsiooniaedade)
arendamise ja

renoveerimisega (KIKi projektide toel). Park ja kooli haljasalad
on kujunenud Räpina visiitkaardiks ning rõõmustavad silma

–

~

Aasta koolijuht 2013

~

HTMi trükises „Ülevaade haridussüsteemi välishindamisest
2011/12“ on RAK ainukese kutseõppeasutusena esile tõstetud
kõigis temaatilise järelevalve valdkondades (täienduskoolitus,
praktikakorraldus, õpilaste toetamine) rubriigis „Head
kogemused“.

söökla lift õppehoonesse, 2009 - Nooruse õpilaskodu, 2010 kasvuhoone, 2012 õppehoone ja Sireli õpilaskodu... Külalised
Õnnitleme ning soovime jätkuvalt jaksu ja tervist, härra direktor!
lääne poolt on keeletud, idast tulijad hakkavad lihtsalt nutma.
+

RETI RANDOJA-MUTS- Aasta kutseõppeasutuse

õpetaja

põhikoolijärgsed õppurid, sessioonõppijad,
Reti Randoja-Muts on õpetaja, keda armastavad kõik
kolleegid... Õpilaste hulgas igal aastal läbiviidavas rahuloluküsitluses on punkt: “Keda õpetajatest
tahaksid eriliselt esile tõsta ja miks?” Laekunud vastustest võib paari aasta pärast koostada Retile
-

“Kalevipoja”-mahus ülistuseepose. “Aianduskooli päikeseks” tituleeritud õpetajast oli pikemalt juttu
märtsikuises (2013) kooli lehes. Jaksu särada, Reti! Õnnitleme!

RAK-rahva lemmik!
TALLINNA LILLEFESTIVALI 2013 lõpetamisel 24. augustil pälvis tiitli “Rahva Lemmik”
Aianduskooli aed “Hüva leili!”

Räpina

Saunana kujundatud aia loojateks-ehitajateks olid õpetajad Priit Trahv ja Tõnis Soopere ning
maastikuehituse õpilased Maret Jäger, Eevi Haav ja Kaja Överus, kaasa aitasid (mullune) 1 mg kursus,
Martin Kivirand ja Vaper Johanson.
Auhinda
dominiiklaste kloostris eksponeeritud raidkivi järgi kujundatud klaasplokki
saab hetkel
imetleda kooli fuajees (raamatukogu kõrval). Sellel kujutatud Tallinna Lillefestivali sümboliks olev
viinapuuväädiga lohe pärineb ca 500aasta tagusest ajast.
-

-

Kõrge esteetilise taseme eest pälvis tunnustuse ka RAKi värske vilistlase MAALI ROOMETI isikuaed
“Rütmiring”. Pikemalt oli mõlemast aiast juttu juunikuises lehes. Õnnitleme kõiki asjassepuutuvaid!
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“See, mis ma sulle

ütlesin

see on

praegu
LIIS KUKIN: Räpina Aianduskooli lõpetajana sain osa võtta telesarja
teooria. Kui sa veeretama hakkad siis on
"Paradiisiaiad" tegemisest.
Saan täiesti aru, miks on telestaaridel nii palju stressi. Pikad võttepäevad, palju
PRAKTIKA!”
sebimist, materjalide hilisem kohalejõudmine lööb plaanid segi.... Kuid objektid olid
huvitavad ja inimesed (loe: kliendid) toredad ja vastutulelikud. Üks pere oleks isegi
Aianduskooli on taas tulemas praktikandid
soovinud meid (mind ja Jürgenit - Jürgen Kivimäe, 4mg) lapsendada, seda muidugi
Saksamaalt Erfurdist, kes viibivad siin
naljaga :).
–

–

Kui otsiti lisatöölisi aianduskooli FB kaudu, oli esimene küsimus kõigil: "Palju palka saab?".
Palk pole küll see põhjus, miks mina sinna läksin. Rohkem oli asi enda ületamises,
kogemustes ja seltskonnas. Kõike ei saa kupüürides mõõta.
Saade algas produtsendi Kristi enda aiast. Üldmulje tuli väga kena, arvestades, et aed oli
minimalistlik. Suurim objekt oli Pirital. Mida suurem oli objekt, seda rohkem ka probleeme
materjalide hilinemine jms. Aga kõik on ületatav. :) . Saategrupp oli väga tore. Esimesed
päevad olid rasked, kuna kõik olid võõrad ja tuli ette akward momente. Aga nüüd, kui töö
on läbi, tahame me mõlemad sinna tagasi. Juba tunneme puudust sellest toredast ja
ägedast meeskonnast:)!
-

ajavahemikus 30.08-21.09. Saabujate hulgas
on 2 floristi, 1 aednik, 5 maastikuehitajat ja 2
saatvat õpetajat.
25.08—28.09 viibivad praktikal Saksamaal
Padebornis meie õpilased Janne Pihu, Kristjan
Freirik ja Maret Jäger
ning Düsseldorfi
piirkonnas 16.09—12.10 Karin Vollmann ja
Reet Pärniste.

Airi Lokk projektijuht

LEEGI PÕDER, 1mg: Keegi tark on öelnud: „Looja on andnud meile kaks otsa. Ühel istume, teisega
mõtleme. Elus hakkama saamine sõltub sellest, kumba otsa me rohkem kasutame.“
2013 suvel tundsin ühtäkki suurt soovi hakata ette tegema
2014 suve maastikuehituse praktikat erinevates
ettevõtetes. Soovist kasvasid välja teod.
Nüüdseks olen käinud praktiseerimas Liivi Aiad OÜ-s ja hetkel,
enne kooli algust, olen Tallinna Loomaaias.
Praktikasoov viis mind ka augustikuisesse Norrasse, kus käisin
uurimas ettevõtteid, kes maastikuehituse praktikante enda juurde
võtaksid. Et põhjamaises karges kliimas on ilmad jahedamad, õhk
kargem ja alates oktoobrist valitseb juba polaaröö, siis ka sügis
avaldab oma tundemärgid kiiremini ning haljastushooaeg lõpeb
seal kiiresti. Seega ei õnnestunud mul kahjuks praktikale saada
nende 3 Norras veedetud nädala jooksul. Küll aga teeb rõõmu, et
järgmise,

läbi toreda seiklusloo

ja

iseseisva

asjaajamise

suutsin

leida

praktikakoha Norras suveks 2014!!!:) Sellest varsti pikemalt.
Keegi tark on öelnud: „Looja on andnud meile kaks otsa. Ühel istume,
teisega mõtleme. Elus hakkama saamine sõltub sellest, kumba otsa
me rohkem kasutame.“
Selle tsitaadi mõttest johtuvalt otsustasingi juba sel suvel suvel
hakata
oma
oskusi
lihvima, treenima ja
maastikuehitaja
mitmekesistama. Niisama istumise eest elu sulle elus palka ju ei
maksta ning kui oled leidnud oma ala, mis hinge rahuldab, siis tegutse
täiega..... Nii tulid isegi minu suve-ellu
praktikate kõrvale
maastikuehituse raamatud, kaasa arvatud õpetaja Reti RandojaMutsu omad :)

LOOMAAIAS TÖÖTAVAD HINGEGA AEDNIKUD
Loomad ja linnud on alati mulle suurt huvi pakkunud. Norrast
naasnuna läksin kohe praktikale Tallinna Loomaaeda. 2 nädalaks.
Esimesi asju, mis silma jäi siin on sõbralik ja tore töökollektiiv. Neile
meeldib töö, mida nad teevad. Võib-olla seepärast inimesed käivadki
loomaaias ja kiidavad haljastust loomapuuride ja loomakodude
ümbruses? Sageli on haljastus iseloomulik loomaaia elaniku kodumaa
taimestusele. Just sattusin pealt kuulama ühte vanapaari, kes ütlesid
loomaaeda külastades selle töötajale: „Teil on siin väga ilus ja korras
nagu botaanikaaias!“ Kui loomaaeda
kõik, kaunilt kujundatud
võrreldakse botaanikaaiaga, siis on see tõesti loomaaiale tubli
tunnustus ja maastikukujundajatele hea eeskuju koht.
Praktika mõttes oli huvitav näiteks osa võtta uue peenra rajamisest.
Peenrasse istutasime kilplehed, iirised ja sõnajalad, mis külastajatele
ühel päeval muljet avaldavad ja kui ise teinekord jälle loomaaeda
külla tulen, siis saab toredasti mõelda: minu käsi ka olnud abiks!
-

-

Ka tüdrukud võivad paigaldada äärekivi. Isegi kui

see kaalub 33 kg... Koos RAKi vilistlase Elisega.
Fotod: Leegi Põder
TUNNE OMA TÖÖD Liivi Aiad OÜ
-

Juuli lõpus viisid mu lõunaeestlaslikud jalad mind Tallinna.
Helistasin eelnevalt päris paljudesse ettevõtetesse - kas keegi
tegeleb kivitöödega? Tahtsin just selles osas oma oskusi lihvida.
Liivi Aiad OÜ tegeles ja kodulehe järgi vaadates tundus põnev
ettevõte. Nüüd olen väga rahul, sest tehtud tööde käigus sain
näiteks kogemuse äärekivide panemisest, nägin seda, kuidas kivide
ladumiseks maapinda ette valmistatakse, õppisin kasutama
nivelliiri (kasutatakse kõrguste mõõtmiseks maapinnast). Lisaks
sain ringi käia ja näha erinevaid Liivi Aiad OÜ objektidel teostatud
töid. Nendeks olid eraaiad Tallinna linnas. Vahva on see, et
ettevõttes on tööl 2 RAKi vilistlast Eliise ja Robert, kellega oli tore
koolielu ja eheda igapäevase maastikuehituse töö üle vesta.

Loomaaia haljastajatega Sudaani päritolu maasarviku
juures. Väga haruldane lind!
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KARIN KASK te b käib Ame rikas laulmas
õppima nendega kohtumine on emotsionaalselt soe, nagu vana
sõbraga saaks kokku.
–

Sessioonõppe osakonna
juhatajat küsitleb
maastikuehituse eriala õpilane
Leegi

Põder

Kuidas Te Räpinasse sattusite?
Tallinna
Tehnikaülikoolis
keemiateaduskonnas
Õppisin
konserveerimise tehnoloogiat. 1990. aastal, kui kooli lõpetasin, oli
suunamine töökohtadesse. Mind suunati Räpina Sovhoostehnikumi
konserveerimise tehnoloogia õpetajaks. Kohustuslik suunamine oli
3 aastat, millest tänaseks on saanud 23 aastat.
Kui pikalt Te selles ametis konserveerimise tehnoloogia
õpetaja töötasite?
Konserveerimise tehnoloogia eriala lõpetas aianduskoolis 5 lendu.
Selle aja jooksul jõudsime praktikate käigus valmistada
marineeritud kurke, kõrvitsaid, aedube ja seeni, hapendada
kapsaid mitmel erineval viisil. Katsetada erinevaid salateid, keeta
keediseid ja džemme ( erilisemad olid näiteks porgandist
-

-

aprikoosimaitselise ja kõrvitsast ananassimaitselise tegemine).
Õpilased käisid praktikal Tartu Konservitehases (Salvest), Tartu
Õlletehases (A. Le Coq), Põltsamaa Konservitehases (Felix).
1995. aastast olen kaugõppe ehk praeguse nimega sessioonõppe
osakonna juhataja.

Milles Teie tööülesanded seisnevad?
Sessioonõppe osakonna õppetöö korraldamisega: õppetöögraafiku
koostamine, uute kursuste komplekteerimine, õppetöö korraldust
puudutava info jagamine, sessioonõppe kursuste õppekava
täitmise
hinnete
koondtabelite
koostamine
jälgimine,
õppetoetuste määramiseks, hinnete koondtabelite koostamine
kooli lõpetamiseks, VÕTA taotluste nõustamine, suhtlemine
õpilaste ja õpetajatega, jooksvate probleemide lahendamine ning
palju paberimajandust. Samas on see töö väga vaheldusrikas!

väljakutsetest töö juures?
Suuremad väljakutsed on iga-aastased sisseastumised ja
lõpetamised. Lühikese aja jooksul tuleb kursused komplekteerida
või lõputunnistused vormistada, siis peab tihtipeale öötundidest
lisa võtma. Praegu teevad selle töö veidi kergemaks uued IT
Mõni näide põnevatest

lahendused.

Möödunud õppeaasta kõige suurem väljakutse minu jaoks oli
tunniplaani koostamine. Alustasin nullist enda jaoks täiesti
tundmatul
alal.
Tutvusin
kahe
koostamise
tunniplaani
programmiga,
tundide jaotussüsteemiga, mõtlesin välja
loodetavalt parimaid lahendusi, kuulsin õpetajate ja õpilaste
muresid, rõõme. Tundsin toetust, rahulolu, ükskõiksust ja kriitikat kõike! Väga vaheldusrikas aasta oli!

Kolleegide seas olete väga hinnatud. Alatasa küsitakse Teie
käest nõu.
Aitäh! Küllap seetõttu, et olen süsteemis üsna kaua töötanud - nii
on juba mingisugused kogemused, tean üht-teist ja oskan võrrelda.
Võibolla ka seepärast, et suudan erinevate teemadega kaasa
mõelda ja arvamust avaldada. Kui aga avaldad arvamust, siis peab
ka pakkuma lahenduse...
Aga eks koostöö ja üksteise toetamine ongi elus väga olulised -kui

minul on probleem või mure, siis tean

ja

ka, kelle poole pöörduda

ja kellelt head nõu saan.

Olete ka kooliväliselt hästi aktiivne.
Muusika ja laulmine on olnud hobiks lasteaiast saadik. Olen kogu
aeg laulnud kas ansamblites, koorides ja mõlemates korraga. Olen
lõpetanud

kunagi

Muusikakoolist on

Pärnu

nii palju

muusikakooli

klaveri

erialal.

abi, et laulupartiide omandamine on

lihtsam - saab ise õppida ja ka teistele abiks olla.
Praegu laulan Räpina Kammerkooris. Lisaks olen koorivanem, kelle
ülesandeks on tegeleda korraldusliku poolega. Kuulun Räpina

Kultuurkapitali nõukogu koosseisu, mis tegeleb valla kultuuri- ja
sporditeemalistele projektidele toetuste määramisega.
Mulle ei sobi ainult kodust tööle ja töölt koju käia. Ikka peab olema
esinemistele on võimalus osaleda valla,
maakonna kultuuriüritustel ja laulupidude kaudu ka Eesti üritustel
ning üldse kohtades, kuhu niisama kuulajana alati ei satuks või ei
läheks.
Tänavu
suvel
toimus
kammerkoori
kontsertreis
Ameerikasse. Lakewoodi Eesti Seltsi
poolt olime kutsutud
Ameerikasse tähistama Eesti võidupüha ja jaanipäeva. Koor
tähistas aprillis 25.sünnipäeva, nii et see reis oli lauljatele ka väike
mingi huviala ka. Tänu

sünnipäevakink.

“Kohustuslik küsimus” kas Teil kodus on oma aed ka?
-

Räpinas ei ole. Aed on sünnikodus Pärnumaal, kus veedan alati
oma suvise puhkuse. Seal aias on nii lilleilu kui ka köögi- ja
puuviljakasvatust. Kõik talvehoidised valmivad just seal aias
valminud viljadest. Sealt saan ka igaks sünnipäevaks täpselt nii
palju punaseid tulbiõisi, kui vanaks parasjagu saan.

Meeldib Teile aias toimetada?
Kui on vaja, siis tuleb teha.

Lemmiktegevus

ei ole.

Sellega kaasnev

värske õhk on aga muidugi väga hea!
Mida Te tahaksite koolilehe kaudu öelda nii praegustele kui
uutele õppuritele?
Sessioonõppes õppimine on raske. Seetõttu:

Soovin, et kõik õppurid leiaksid enda jaoks sobiva
tasakaalu õpingute, kodu ja töö vahel.
Et nad teaksid: igasugustele muredele on lahendus.
Et lõpetajad leiaksid erialal, mida nad on õppinud,
rakendust lisaks enda otstarbeks kasutamisele
-

Kui

palju Teie osakonnajuhatajana õppuritega kokku

puutute?
Päris palju! Osad õpilased on aktiivsemad, käivad iga sessi ajal läbi,
räägivad kuidas tundides ja praktikatel läheb, jutuks on ka raskused
kodutöödes ja üldse probleemid töö ja pere kõrvalt koolis
käimisega. Nende õpilaste kaudu saab ka kõige parema tagasiside
õppetöö ja kooli

Et nad jagaksid oma oskusi ja teadmisi ka teistele.
Paljud sessioonõppijad on tulnud aianduskooli
sooviga leida endale mingi teine töökoht või
vahetada
eriala. Soovin, et Räpinast saadud
teadmistest ja oskustest on neil selleks abi!

kohta.

Päris mitmed õpilased tulevad “uuele ringile”, mingit uut eriala
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BALTI SPARTAKIAAD
Räpina Aianduskoolis 27.-28. septembril 2013

Balti spartakiaad - nii on nimetatud nelja sõpruskooli iga-aastast
võistlemist juba mitukümmend aastat. Sõprade ringi kuulusid algselt
peale Räpina kooli veel Bulduri kutsekool Lätist ning Vilniuse ja
Kaunase kutsekoolid Leedust. Kuna Kaunase kool on oma statuuti
muutnud ja ei ole enam kutsekool, kutsuti Vilniuse soovitusel uuseks
osaliseks Poola st Seyne`i linnas asuv kutsekool.
Ka meie kool ei osalenud ligi 10 aastat sel spartakiaadil - raske
majandusolukorra tõttu 2000. aastate alguses, hiljem
kõiksugu muude lpõhjustel Meie jaoks sai asi käima jälle
2012.a. kevadel, kui meid kutsuti Poola neile võistlustele.
Käisime ära ja esinesime edukalt.

HEI, PÄEVAÕPPE ESMAKURSUSLANE!
Korvpall, võrkpall, kergejõustik—kui oled nende aladega varem tegelenud, anna
endast KOHE märku kehalise kasvatuse õpetajaletreenerile HEINI LUMPRELE (tel 518 3758)

Kergejõustikus teeme seekord nii, et koolid panevad välja 10liikmelised võistkonnad (5T ja 5P)
pendelteatejooksus,
hoota kaugushüppes,
kuulitõukes ja
teatekrossijooksus.
Võistleme pargis spordiväljakutel. Pallimängudes kasutame
peale enda oma ka Ühisgümnaasiumi võimlat.

Nüüd on meie kooli kord võõrustada. Korraldamine käibki
järjekorras. Kokku osaleb umbes 80 sportlast (koos meie omadega).
Võistluste kavas on kergejõustik, korvpall ja võrkpall. Muidugi on iga
korraldava kooli teha, mismoodi võistlused välja näevad, aga
põhiliseks osaks on ikka need traditsioonilised 3 spordiala nii
tüdrukutele kui poistele.

lisaks korraldamisele tuleb meil välja panna ka omad
võistkonnad poiste ja tüdrukute korvpallis ja võrkpallis. Siinkohal on
mulSUUR PALVE kõigile, eriti aga esmakursuslastele: andke
Seega:

toimuvad reedel, 27. septembri õhtupoolikul ja
laupäeval, 28. septembril terve päev. Korralduse juures läheb
lisaks paljudele õpetajatele ja töötajatele vaja ka õpilaste abiloodan kõigi heatahtlikule suhtumisele. Siis läheb see asi meil ka
korda. Ja siinkohal ei ole üldse tähtis esikoht või teine-kolmas, vaid
võimalus kohtuda eakaaslastega erinevatest riikidest, teha koos
sporti ja järgmisel aastal külastada teisi.
Võistlused

Heini Lumpre
kehalise kasvatuse õpeteja ja treener

kohe esimestel päevadel endast teada, kes on nende aladega varem
tegelenud ja soovivad osaleda. Jutt käib ainult päevaõppes õppijatest.

STUDYVISIT 2013

Programmi raames on võimalik soovijail osaleda

25. septembril kl 9.00

4-tunnisel
SOTSIAALMEEDIA KOOLITUSel,
mille viib läbi internetiturundusettevõte
WSI Online.

Räpina Aianduskoolis 23.-27. septembril 2013
Räpina Aianduskooli on saabumas haridusjuhid Euroopa erinevatest
riikidest, et arutleda teemal “Kutseõppe maine
parendusteed ja
—

-

võimalused.” Nädal aega kestva programmi raames kohtutakse Eesti
haridusmaastiku
erinevate
institutsioonidega
(noortekeskus,
õppenõustamiskeskus, üldhariduskool) ja
Räpina Aianduskooli
erinevate tahkudega (õpilasesindus, tugisüsteemid, täiskasvanute
koolitus) ning tutvustatakse üksteisele erinevate riikide paremaid
kogemusi.

MAASTIKUEHITUSE PÄEV
3. oktoobril 2013 toimub maastikuehituse päev. Päeva
raames on plaanis lahtised meistrivõistlused Räpina
Aianduskooli maastikuehituse eriala õppuritele, ettevõtjate
kohtumine õpilastega ning seminar maastikuehituse
etteveõtjatele.
osalejaid
Kutsevõistlusel
on
lisaks
räpinlastele oodata Luua Metsanduskoolist, Hiiumaa
Ametikoolist ja Omnia Ametikoolist Soomest.
ÕPILASTELE:

2-liikmelised

meeskonnad (igalt kursuselt maksimaalselt
2 võistkonda). Neile, kes ei võistle, on kavandatud erinevad
maastikuehituse töötoad. Lisaks on sel päeval võimalik kohtuda
ettevõtjate ja vilistlastega, et otseallikast kuulda, kes, kus ja millega
täpselt
tegeleb ning pidada läbirääkimisi praktikaoha ja/või
Võistlevad

õpingutejärgse töökoha asjus. Lisaks on kavas põnev individuaalne
võistlus “Maastikuehitaja rada”.
ETTEVÕTJATELE
tutvustatakse uut maastikuehituse õppekava ja kutsestandardit,

Lähem info Ulvi Mustmaalt

Projektis osalejad on saabumas Poolast, Slovakkiast, Saksamaalt,
Prantsusmaalt ja Hispaaniast.
–nõudeid,
praktikakorraldust
ja
pakutakse
võimalust jälgida kutsevõistlust ning tutvuda
tegevuste läbivimise tingimustega
kohtumisel õpilastega värvata endale
praktikante (või tulevasi töötajaid). Peetakse nõu
ettevõtjate ja õpetajate ühises ümarlauas. Ka ettevõtjad
on oodatud osalema individuaalsel võistlusel “Maastikuehitaja
rada”.
KÕIGILE:
“Maastikuehitaja rada” võivad proovida läbida ka teiste erialade
õpilased ning miks mitte ka õpetajad :)!

praktiliste

koolis,

Maastikuehituse päeva eesmärkideks on
1) välja selgitada parimad ja osavaimad maastikuehituse eriala
õppurid, kes lähevad aianduskooli esindama vabariiklikule
kutsevõistlusele EstoSkills 2014;
2) tugevdada sidet ja arendada koostööd ettevõtjate, kooli ja

õpilaste vahel;
3)
4)

pakkuda õpilastele karjääriplaneerimisalast informatsiooni;
maastikuehituse eriala tutvustamine ja populariseerimine.
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ABIKS ALGAJALE AIANDUSKOOLIKULE
LÜHENDID

INFO HANKIMINE, INFO LIIKUMINE

Kursuste “dešifreerimise” süsteem:
3mk1 3. kursus, maastikuehitus, kaug–
e sessioonõpe, 1. grupp
2fg 2. kursus, floristika gümnaasiumi
baasil
1tp 1. kursus, tekstiilitöö põhikooli
baasil

1. Meilid ja meiliaadressid:
Kõigil kooli töötajatel on järgmise
kujuga meiliaadressid:
nimi.perenimi@aianduskool.ee

=

=

=

KES? KUS? MIDA TEEB?

Kui nimes esinevad täpitähed, tuleb
need asendada ilma täppideta
analoogiga (näide: kooli raamatukogu
juhataja Külli Nõmmistu meiliaadress on
kulli.nommistu@aianduskool.ee)

Õppedirektor LIINA PALU (kab 238, tel
5303 5142) vastutab kogu kooli õppetöö
korralduse eest. VÕTA ehk varasema
õpi– ja töökogemusega seonduvad
küsimused.
Õppesekretär ANNELI HIRMO (kab 237)
annab õppetegevust ja koolitöö
korraldust puudutavat infot, õpetajate
kontaktandmeid, vormistab
õpilaspileteid ja tõendeid (ka
sessioonõppele).

Korraldustalituse spetsialist VIRGE
MASTIK (kab 239) - paljundused,
värviprint, skaneerimised

Kõigile kursustele moodustatakse

kursuse meililist.
2. Facebook:
Kõige kiirem ja operatiivsem igapäevainfo liigub FB aianduskooli grupis.

TOIVO NIIBERG

argi-info jagamiseks

aianduskooli grupp

(Swedbank).

groups/320362051323730/

INFO LIIGUB KÕIGE
PAREMINI SIIS, KUI TEDA
LIIGUTATAKSE!
(St: jagatakse üksteisega)

ÕPILASKODUD

Koolil on 3 õpilaskodu. Päevaõppes
õppijad majutuvad Sireli ja Jõe
õpilaskodudes. Kontakt: LIDIA
SARJA, tel 514 0645
Sessioonõppijad majutuvad
Nooruse õpilaskodus.
Administraatori kontakt: 533 33 554.
Lähem info: www.aianduskool.ee/
opilaskodud

Jälgi õpilaskodu stendidel olevat
infot (jõusaalid, koosolekud jms)!
HUVITEGEVUS ja SPORT

JUHTÕPETAJAD

Sessioonõppe osakonna juhataja KARIN
(kab 242, tel 5333 2300)

KASK

Juhtõpetaja on parim nõustaja eriala
puudutavate küsimuste - õppekava,
valikained jms korral.

Traditsioonilised huviringid koolis on
olnud laulmine, aeroobika,
kunstiring, lilleseade, näitering,
erinevad tantsuringid (flamenko,
kantri, ...), aiandusring, Jälgi infot!
...

Aiandus ja maastikuehitus: KATRIN
UURMAN (kab 329)
Keskkonnakaitse: ÕNNE RÄMMANN
(kab 324)

Rämmer

(Swedbank), Maximas
(SEB), vallavalitsuse tagaküljel

www.facebook.com/

praktikakoha otsinguks,
praktikalepingute vormistamine,
praktikaaruannete kogumine.
Välisriikides toimuvate praktikate
koordinaator AIRI LOKK (kab 335, tel
5400 4090)

Pargiaednik Ille

asub 1. korrusel, avatud E-R 7.30—
15.00. Arveldamine ainult sularahas!
Kõigile päevaõppes õppijatele on
lõunasöök tasuta.

Konsumis

ning koolisisese

-

KORRASTAMISEL!

SÖÖKLA

www.facebook.com/aianduskool

Praktikakorraldaja KADI KOOSAPOEG
(kab 301, tel 5333 4820) soovitused

ALATI VÕID PAKKUDA
OMA ABI PARGI

Juhataja - KÜLLI NÕMMISTU.

Avatud 8.30—17.00, reedeti 8.00—
14.00. Eelkõige erialane kirjandus ja
ajakirjad, vähemal määral
ilukirjandust. Õpilaste käsutuses ojn
3 arvutit, printimisvõimalus.
Räpina Linnaraamatukogu (Kooli tn
1) on avatud T-R 10-18, L10-16.

SULARAHAAUTOMAADID

(kab 303, tel

Huvijuht SVETLANA TUND (kab 321, tel
502 2572)
Õppemajandi juhataja TÕNIS SOOPERE
kasvuhoone
(leitav tavaliselt
0428)
ümbrusest, tel 5810

ja LUGEMISSAAL

Aianduskoolil on “ametlik”, üldsusele
suunatud FB-konto

Õpilasnõustaja ÜLLE VIKSI (kab 302, tel

5302 6150)
Psühholoog
508 7119)

RAAMATUKOGU

Floristika: INDREK

KA ELI

(kab 102)

Tekstiilitöö: LÜÜLI KIIK (kab 213, 215,
220)
Õpetajad on üldjuhul tunnis ja telefonile ei
saa vastata. Kasuta küsimuste korral
meilivarianti või FB-d!

Õhtuti toimuvad kooli võimlas
korvpalli-, võrkpalli– ja saalihoki
treeningud. Kõigis õpilaskodudes ja

ka õppehoones on jõusaalid.
Sagedusega kord kuus toimuvad
kursustevaheline mälumäng ning
infovahetund õpilastele.
Tutvu ka Räpina Loomemaja ja

Räpina muusikakooli poolt
pakutavate võimalustega!
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Võimalik vaid Venemaal
Räpina

töötajate
ning
sõprade
Aianduskooli
traditsiooniline ettevõtmine, suvine bussireis, viis tänavu
juulikuus St. Peterburi. Paljud olid suurlinna külastanud
aastaid tagasi, mõned üldse mitte kuna Venemaale saab
sõita ainult viisaga, tundub Narvast ainult 170 km kaugusel
asuv suurlinn tülikalt kättesaamatu.
-

Esimese reisipäeva põhisihti, Peterhofi, kutsutakse Venemaa
Versailles´ks. Tõepoolest on olemas sarnasus Prantsusmaal asuva
Versailles’ lossi ja aiaga, kust Peeter I inspiratsiooni sai:
suursugused kullasäras paleed ja paviljonid, lõputud pargid sadade
purskkaevude ja kullatud skulptuuridega... Purskkaevude nimed
tähistavad teatud ajaloosündmusi. Näiteks „Suur kaskaad“ tähistab
Venemaa võitu Rootsi üle. Purskkaevud „Aadama“ ja „Eeva“
vihjavad sellele, et tsaar üritas Peterhofi näol luua maist paradiisi.
Ja ehkki meie külastuspäeval puudus paradiisist kiirgav päike, tuli
kogu ilu jagada tuhandete turistidega üle maailma, kes muudkui
tulid ja läksid.
Õhtupoolikul oli meil võimalus jalutada Neeva kaldapealsel, Nevski
prospektil ja nautida
laevasõitu mööda Neeva jõge. Vaade
suurlinnale jõelt on tunduvalt laiem ja ülevaatlikum. Meie

suurepärane giid, Vambola Paavo, tutvustas linna läbi mikrofoni
meie emakeeles. Üks uhkem hoone kui teine, vaade paremale,

vaade vasakule... Tahaks kõike endasse salvestada, aga selleks
tuleks tuuritada ikka mitu korda. Eks suur hulk fotosid aitavad
meenutada nähtut.
Järgmine päev algas Peeter-Pauli kindluse külastamisega. Kindluse
rajamise algust loetakse linna asutamispäevaks. Kindluseõuel asuv

kõrge kullatud tornkiivriga barokk-katedraal on viimaseks
puhkepaigaks Peeter I-le ja Romanovite dünastia valitsejatele.
Rahupaigaks on katedraali raske nimetada, sest tohutu rahvamass
voorib ühest uksest sisse, teisest välja. Enda läbimurdmine
inimhulgast on paras tegu et ikka oma silmaga näha suurmeeste
sarkofaage... Väljas ootavad kaaslased imestasid, kuidas suudab
üks hoone mahutada nii palju turiste. Aga suutis ja ära nägime!

Kolmas päev algas jalutuskäiguga Piskarjovi memoriaalkalmistule,
kuhu on maetud Leningradi blokaadi ajal surnud inimesed. Need
lõputud ühishauad, vaikne leinamuusika... Ei pea olema selgeltnägija
või sensitiiv, et tajuda selle koha hingematvat raskust.
Toreda elamuse pakkus metroosõit maailma sügavamat liini pidi,
pea 100 meetri sügavusel, Neeva jõe alt läbi. Tuttav metroolõhn,
puhas metroojaam, kiirustavad inimesed elamused 30 rubla väärt
(just nii palju maksis metroopilet). Metroo tasulise tualeti kasutajad
said seista nostalgilistel „karukäppadel“ (selgituseks: WC potti
asendab auk), jaamaesisel platsil tervitas saabujaid tuttav Lenini
–

kuju.
Ermitaaž on üks kuulsamaid muuseume maailmas, mis säilitab üle 3
miljoni eksponaadi. Suur kollektsioon võtab enda alla terve
hooneteansambli, millest kuulsaim on barokkstiilis Talvepalee.
Loomulikult jääb kunstihuvilisele 2- tunnine käik lühikeseks. Samas,
kellel tekkis tõsisem huvi, saab ju uuesti minna.
Kõige suursuguse kõrvale pakkus reis ka ohtralt elamusi teemal

“Võimalik vaid Venemaal”:
~

~

isegi kesklinnas tegutsevad endiselt kitsukesed läppunud õhuga
keldripoed;
rikkiläinud prügikallur, kast pooleldi kallutusasendis, seisis ühe
ja sama koha peal kogu meie reisiaja nagu mõni uhke

monument;
rooside hooldamise võtted Peterhofis üllatasid isegi paljunäinud
Retit.
“100-punkti skaalal 110 punkti!”, võttis reisi kokku Ülle Viksi.
Vaatamata 2-tunnisele passimisele tagasiteel Narva piiril - aga koju
on alati hea tulla! Et aru saada, kui hea kodus on, peabki vahepeal
ära käima.
Suur tänu heale reisiseltskonnale ja
Räpina Aianduskoolile!
Koos on tore!
~

Külli Nõmmistu raamatukoguhoidja
Vasakul: Pead on Venemaal alati lennanud...

Peterhof. Foto:

Katrin Uurman

-

Iisaku katedraali ehitati kokku 40 aastat. Katedraal on suursuguselt
soliidne nii väljast kui seest, sõnadest jääb puudu väljendamaks
seda sära ja ilu. Ja need tohutud laemaalingud.... Ise peab üle

All: Püha Nikolai Mere Katedraal ja
reisiseltskond Kroonlinnas.
Foto: Reti Randoja-Muts.

vaatama!

Loomulikult jalutasime ka kaljurahnule püstitatud Vaskratsaniku
kuju juurde,

mis

kujutab

Peeter

I

hobuse seljas surnuks tallamas

reetmist sümboliseerivat madu. Tuttav motiiv postkaartidelt.

Kaasani Jumalaema katedraal meenutab Püha Peetri kirikut
Vatikanis. Võimsa katedraali imettegava madonna ikooni ees
seisavad inimesed ülipikas järjekorras, et ikooni suudelda ning
imet paluda. Meie grupp ajanappusel ikoonini ei jõudnud ja ime jäi
sel korral sündimata. Tagasihoidlikule eestlasele piisab süüdatud
kirikuküünlastki...
Edasine sõit kulges mööda tammi aastaid turistidele suletud Kotlini
saarele, laevanduse sünnilinna
Kroonlinna, kus viimased 13
aastat elas ka luuletaja Lydia Koidula. Maja nagu maja ikka,
alumisel korrusel lihapood ja apteek, ülemistel korterid. Luuletaja
paigutatud
mälestuseks
on
seinale
vasktahvel
nime ja
-

luuleridadega.

Kroonlinna pärliks on meremeeste kirik ehk Püha Nikolai Mere
valge, kullaste kuplitega majesteetlik suurehitis koos
Katedraal
avara väljakuga. Nagu Taj Mahal Indias, arvas keegi, lisades, et ta
pole muidugi Indias käinud. Võimas oli küll!
Mereäärses pargis seisab giidi väitel kõige suurem Peeter Suur.
-
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RÄPI N A AI AN DU SK OOLI V ÄÄRT U SED

SAAME TUTTAVAKS!
Olen
uus
õppekorraldus-

Austus looduse vastu. Keskkonnasäästlikkus. Aukartus elu ees.

I ga inimene on väärtus.

spetsialist

Areng. Avatus uuendustele käsikäes traditsioonide väärtustamisega.
Nõudlikkus enda suhtes. Töökuse, vastutustunde, ametialaste
teadmiste ja oskuste ning läbi elu kestva õppe väärtustamine.
Demokraatia ja meeskonnatöö. Üksteise huvisid arvestav koostöö
õpilaste, õpetajate, juhtide ja kõigi oluliste partnerite tasandil.
Usk endasse ja seatud eesmärkidesse.

Sõbralikud suhted. Sallivus, mõistmine, hoolivus, abivalmidus.

AIGI

SALUNDI.

Pärit
Põlvamaalt,
hetkel õpin Tartu
Ülikooli
doktorantuuris

materjaliteadust.
Proovin olla abiks niipalju kui võimalik :)

Head õpetajad ja töötajad!
Soovijail on võimalik osaleda
4-tunnisel
sotsiaalmeedia-alasel koolitusel
25.09 algusega kl 9.00
Loe lähemalt artiklist Studyvisit
2013

HEI, ESMAKURSUSLANE—või miks mitte ka Sina, kes oled küll
mõelnud, kuid pole seni teoks teinud
Kooli leht “Aeg ja vaim” rõõmustab uute kaasalööjate üle!
Tunned, et Sinus on kirjutajat? Kujundajat? Oled fotograafiahuviline?
Astu sisse kabinetti 301 Ulvi Mustmaa juurde
või kirjuta ulvi.mustmaa@aianduskool.ee
või võta ühendust FB-s...

SUURÜRITUSED SEL
ÕPPEAASTAL:

...

27.-28. sept. Balti
spartakiaad Räpinas

~

~

Räpina Aianduskool 90
(mai 2014)

RÕÕMUJAGAJA JA –KORRUTAJA LEEGI
NURGAKE
Ongi kätte jõudnud sügis, mis toob kaasa uusi
ideid ja uusi kohtumisi, peamiselt aga uusi

mõttelende.
Lennakem
siis
hästi,
aianduskoollased!
ja
Elu
loomulik progress on areneda
mitmekesistuda.
Lugesin kusagilt sellist tsitaati: „Kui käid pea
maas, näed vaid väikest maalapikest oma jalge ees. Pea püsti ajamine
on lihtne liigutus, aga kuidas avardab silmapiiri.“ Seega, ajame uue
kooliaasta algul pea püsti ja kõnnime oma eesmärkide suunas, et elus
puuduks rutiinsus ja ees laiuksid põnevad väljavaated ja huvitavad
väljakutsed. Ja nagu mu hea sõber mulle aeg-ajalt ütleb jookse, aga
ilma ruttamata, nii soovin minagi teile- head jooksmist ilma ruttamata!
Seame endale sügisel juba selged sihid, sest eluseadus on selline- kui sa
ei tea, kuhu tahad minna, siis ei oska sa ka otsustada, millal oled kohale
-

Image Wear AS, Kadaka tee 46, Tallinn
E-R 9-18
www.imagewear.eu
tel 372 51 50 790

jõudnud.
Edu! Tegusat

kooliaasta algust kõigile!

Leegi Põder (1mg), Liis Kukin (vilistlane), Moonika Tohvri (vilistlane), Katrin Uurman, Indrek Kaeli, Anne
Aruste, Airi Lokk,, Karin Kask, Külli Nõmmistu, Reti Randoja-Muts, Heini Lumpre, Liina Palu, Tõnis Soopere, Ülle Viksi, Virge Mastik ja
Ulvi Mustmaa. Aitäh kõigile!
Ja anna ikka uudistest teada!
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Lehe ilmumisele aitasid kaasa

