MTÜ Piiriveere Liideri Rännak 7
3. juuli hommikupoolikul kogunesid MTÜ Piiriveere Liider rändajad jalgratastel Räpinas
asuva vabaajakeskuse juurde. Vabaajakeskuse II korrusel ootas rattureid värvikirev laste
mängutuba: suur mängumaja koos liumäega, pallimeri, erinevad mänguasjad. Piiriveere
Liideri kaudu saadud toetus keskuse rekonstrueerimiseks (toetussumma 24 968,26 eurot) oli
aidanud kaasa kogukonna jaoks vajaliku laste
vabaaja veetmise koha loomisele. OÜ Santex
juhatuse liige ja tegevjuht Heiki Mäesaar on
panustanud piirkonna arengusse ettevõtluse
valdkonnas ja olnud suureks abiks Piiriveere
Liideri
strateegia
väljatöötamisel.
Rännakuliste hommikueineks olid värsked ja
ülimaitsvad kringlid kohalikust pagarist.
Piiriveere Liider on andnud toetust ka noorte
jaoks – vabaajakeskuse juurest siirdusid
rändajad Räpina Ühisgümnaasiumi juurde,
kuhu oli toetusrahade abil (toetussumma
8 820 eurot) rajatud õuesõppeklass. Nüüd on Räpina koolinoortel võimalik omandada
teadmisi õues. Tänu kaunile ümbrusele ja nutikale lahendusele on Räpina koolinoortel mille
üle uhkust tunda. Õuesõppeklassi aktiivsest kasutamisest andis ülevaate Räpina
Ühisgümnaasiumi õpetaja Irmen Nagelmaa, kes on ise sama kooli vilistlane.
Enne Räpinast väljumist tehti põgus peatus Signe ja Margus Zupsmanni juures, kelle
Räpina vallas asuva Haudamäe puhkemaja juurde oli Piiriveere Liideri toel rajatud paadisild
(toetussumma 2 745,69 eurot). Jutuajamine rajatud paadisillast viis mõtted paadisõidule, aga
siiski otsustati edasi rännata jalgratastel.
Tee viis Leevakule, peatus tehti vanas auväärses Leevaku koolimajas. Seal oli valminud
käsitöötuba,
mille
kangastelgede
ja
käsitöötarvikute, -materjalide ning sisustuse
ostu juures oli jällegi toeks olnud Piiriveere
Liider (toetussumma 3 546,27 eurot). Nagu
kohapeal kuuldud, siis aitab käsitöötuba ka
kõige rahutumatel põngerjatel tegevusse
süveneda.
Leevaku
küla
ajaloost,
hariduselust ja kogukonna ettevõtmistest
rääkis meile Kairi Kasearu, kes on ise
Leevakult pärit, aktiivne piiriveerlane ja
rännakutel osaleja.
Seejärel otsustasid rändajad suunduda
sügavamale loodusesse, sõideti metsa – nimelt ootas rändajaid ees Ruusa Jahimaja, milles
tegutseva Ruusa Jahiseltsile tuli Piiriveere Liider appi külmkambri ja elektritali soetusel
(toetussumma 5008,05 eurot). Jahiseltsi esimehe Margus Zupsmanni juhendamisel käisime
vaatamas ka jahiseltsi maale istutatud 20 noort tamme, mille külaelanikud istutasid ning
nende vahel paiknevat mälestuskivi Eesti Vabariigi eest „võidelnutele.
Järgmine peatus oli kauni Võhandu kaldal asuv hubane Pääsna külaplats, ka selle
kokkusaamise koha rajamisel ulatas abikäe Piiriveere Liider (toetussumma 3 928,30 eurot).

Rändajatele tutvustati külaplatsil lähitulevikus kavandatavaid tegevusi. Ülevaate Pääsna küla
tegemistest andis meile MTÜ Ruusa Kultuuri- ja Noorteühingu juhatuse liige Marge Trumsi.
Pääsna küla sai käesoleval aastal 460. aastaseks ja oma 100. sünnipäeva tähistab ka Eesti
Vabariik. Sel puhul istutatakse igale kogukonna taluõuele puu. Ühiselt istutatud puu on
leidnud paiga külaplatsil Maarjalille talus. 23.06.2018 etendus siin vabaõhulavastus "Ühe küla
lugu".
Edasi sõitsid rändajad kruusa- ja pinnasteed ning kilomeetreid nautides Leevile, et tutvuda
Põlvamaa tegevusgrupi poolt toetatud objektidega. Käidi uudistamas külaplatsi ja väikest, aga
kogukonna
jaoks
väga
vajalikku
loomakliinikut. Sinna jõuab peagi kohale
Leader toetuse abil soetatud röntgenaparaat.
Nii et käpad ja sabad saab kohapeal üles
pildistatud - ei ole vaja stressirohket
linnasõitu ette võtta. Kuna rännaku
eestvedaja Viivika Kooseri lapsepõlv
möödus Leevil, siis oli tal hea võimalus
rääkida ajast, mil Leevil oli 8.-klassiline
kool, haigla, apteek ja kaupluse hoonet alles
ehitati. Külaplatsil, kus praegu asub
laululava, mängisid koolinoored palli. Pall
veeres tihti kõrval asuvasse Võhandu jõkke
ja palli kätte saamine oli alati suur aktsioon. On väga hea meel näha väikese küla elanike
entusiasmi ja pealehakkamist kaupluse taasavamisel, koolihoone hoidmisel ja kogukonna
ürituste korraldamisel.
Märkamatult hakkas muljeid, kilomeetreid ja kauneid objekte täis päev õhtusse jõudma. Väike
peatus tehti veel salapärasel Süvahavval ning oligi käes sobiv aeg teha lõpp-peatus Viiral.
Kuum saun ja Võhandu jõe jahutav vesi aitasid rändajatel muljeid jagada ja uuteks
rännakuteks plaane teha. Järgmise aasta rännaku suunaks võetakse tõenäoliselt Peipsimaa ja
rännak saab toimuma Peipsi Järvefestivali ajal. Järvefestivali on korraldatud koostööprojekti
„II ja III Peipsi Järvefestival“ (2017-2018) raames, mille koostööpartneriteks on Piiriveere
Liiderile lisaks Peipsi-Alutaguse Koostöökoda, Tartumaa Arendusselts, Jõgevamaa
Koostöökoda ja Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu.
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