DETSEMBER 2014

Aasta tegijate
valimine
Ootame 19. jaanuariks 2015
valla aukodaniku, valla aasta inimese, aasta teo ja aasta
koostööpartneri kandidaate, keda tunnustada Eesti

Vabariigi aastapäeva üritusel. Ettepanekud koos selgituskirjaga esitada e-posti
aadressil
maia@spalu.ee
märksõna all «Valla aukodanik» ja «Aasta tegija».
SÕMERPALU
VALLAVALITSUS

Lumelükkamisest
Edastame talihooldusteenust tegevate ettevõtjate
kontaktid, et vajaduse korral saaksite nendega kiiresti
ühendust võtta.
Kurenurme
piirkond
(Haidaku, Liiva, Haava, Majala,
Hargi, Rauskapalu, Horma)
FIE Vana-Hansi Talu, Märt
Perv, tel 5649 6224
Osula piirkond
(Osula, Alakülä, Mäekülä)
Võhandu POÜ, Peeter
Pihu, tel 512 5792
Sulbi piirkond(Pulli, Kahro,
Leiso, Haamaste, Peetrimõisa,
Mustja, Lilli- Anne) FIE
Väikeroosu Talu, Ivar Rosenberg, tel 517 6330
Kärgula piirkond
(Kärgula, Sulbi, Rummi,

Heeska) FIE Tuti Talu, Ilmar Käär, tel 521 2403
Linnamäe piirkond
(Linnamäe, Udsali, Keema,
Kurenurme, Pritsi, Hänike,
Alapõdra)
FIE Väikemetsa Talu, Taavi
Serv, tel 516 6018
Punaküla piirkond
(Punakülä, Varese, Sõmerpalu, Järvere)
Sõmerpalu vallavalitsus,
Varno Räst, tel 5343 3570
Kelle tööpäev algab väga
vara või lõpeb hilja, on vaja
arsti juurde minna või hooldaja ligipääsu, võiks teenusepakkujaga kokku leppida
erilahendused. Täpsem info
tel 529 9550, ene@spalu.ee.
SÕMERPALU
VALLAVALITSUS

25 aastat Maride tantsurühma
MAARIKA
ROSENBERG
13. detsembril tähistas
Sulbi naisrühm Mari
oma 25. tegevusaastapäeva kontserdi ja peoga.
Kontserdil anti ülevaade
Maride tantsutegevusest
läbi aja.
Sünnipäevapeol olid
ka sõbrad koos meeleolukate etteastetega.
Naisrühma Mari ridades on tantsinud rühma algusaastatest peale
Ülle Ermel. Üllet tunnustati ka Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika
Seltsi (ERRS) tänukirja
ja pikaajalise tantsija
hõbemärgiga.
Tu n n u s t u s s õ n a d
naisrühmale Mari lausus
Rahvakultuuri Keskuse ja
ERRSi nimel Maie Pau.
Soojad soovid järgnevaks 25 aastaks tõid
Maridele endised tant-

Marid oma 25. aastapäeva peol tantsuhoos.

sijad, vallavalitsus ja maakonna tantsurühmade esindajad ning head sõbrad.
Õnnitluste
kulminatsiooniks kehastusid Sulbi
külateatri liikmed «Su nägu
kõlab tuttavalt» tegelasteks.
Tantsuks mängis ansambel HAAG.
Suur tänu kõigile, kes on
Marisid toetanud ja kes hingasid sellel tormisel õhtul
koos Maridega Sulbis Roosu
talu vabaajakeskuses.

Maidu Jaasoni fotod

Ülle Ermel (vasakul) sai pikaajalise tantsimise eest Eesti
Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi tänukirja ja hõbemärgi.

Sõmerpalu vallas muutub 1. veebruarist jäätmeveokorraldus
Alates 1.02.2015 korraldab
Sõmerpalu valla territooriumil jäätmevedu AS Eesti
Keskkonnateenused.
Korraldatud jäätmeveoga
liitumise kohustus tuleneb
jäätmeseadusest.
Lepingute sõlmimine
AS Eesti Keskkonnateenused saadab enne korraldatud jäätmeveo algust kõigile
jäätmeveoga liidetutele eeltäidetud veolepingu. Teenuse osutamiseks on vaja
allkirjastada uus jäätmeveoleping või mittevajaduse
korral esitada avaldus kohalikule omavalitsusele.
Juhul kui jäätmevaldaja
ei ela ega tegutse korraldatud jäätmeveo piirkonnas
asuval kinnistul ja seetõttu
ei teki kinnistul jäätmeid,
on tal õigus taotleda Sõmerpalu
vallavalitsuselt
vabastust avalduse alusel.
Jäätmeveo korraldaja saadetud lepingule mittereageerimine ei vabasta jäätmeveost! Sel juhul jääb kinnistu jäätmeveoga liidetuks
ja jäätmevaldaja võib mõne
aja pärast ebameeldiva üllatusena avastada postkastist

tühisõiduarve. Kui jäätmevaldaja ei ole jaanuari keskpaigaks jäätmeveolepingut
kätte saanud, tasub jäätmevedajaga ühendust võtta.
Veosagedus ja jäätmemahutid
Vastavalt Sõmerpalu valla jäätmehoolduseeskirjale
võib jäätmete kogumiseks
kasutada: plastist ja kaanega varustatud käsitsi teisaldatavaid 80–1100liitrilisi
ratastel kogumismahuteid;
metallist ja kaanega varustatud 1,5–4,5m³ ratasteta
kogumismahuteid.
Konteineri paiknemine ja
juurdepääs
Kogumisvahend tuleb tühjenduspäeval
paigutada
mitte kaugemale kui 10 m
jäätmeveoki
võimalikust
peatumiskohast.
Sõidutee laiuseks peab
olema 3,5 meetrit ja kõrguseks 4 meetrit. 600liitrised
ja suuremad mahutid tuleb
paigutada jäätmeveokiga
samal tasandil paiknevale
kõva kattega alusele, millele
on tagatud jäätmeveoki vahetu juurdepääs konteineri
tühjendusküljelt.

Kui
graaﬁkujärgsel
jäätmeveo päeval ei ole
konteinerit nähtaval või
kättesaadavas kohas (palume jäätmeveo päeval hoida
koerad ketis või konteiner
aiast väljaspool), ﬁkseerib
teenindav meeskond tühisõidu, mille kohta esitatakse
jäätmevaldajale hiljem arve.
Talvel ja kevadel teede
lagunemise ajal võib tulla
ette olukordi, kui kinnistule
juurdepääs on raskeveokil
raskendatud või võimatu.
Asjatute tühisõitude vältimiseks palub Eesti Keskkonnateenused end kindlasti enne veopäeva teavitada, kui teeolud ei võimalda
kinnistule juurdepääsu.

Ettemakstud jäätmekotiteenus
Eesti Keskkonnateenused
pakub oma klientidele, kelle kinnistule juurdepääs on
seoses kehvade teeoludega
raskendatud või võimatu, lahendust ettemakstud
jäätmekotiteenusena.
Korraga müüakse kliendile aasta tühjenduskordade
arv jäätmekotte.
Ettemakstud jäätmekoti
kasutajad sõlmivad ASiga
Eesti Keskkonnateenused
tavapärase jäätmeveoteenuse osutamise lepingu
lisa, milles märgitakse konteineri liigiks ettemakstud
jäätmekott, lepitakse kokku kottide arv, üleandmise

Jäätmeveo teenuste hinnakiri alates 1.02.2015
(hinnad sisaldavad 20% käibemaksu)
Jäätmemahuti

suurus m3
Jäätmeliik
Segaolmejäätmed jäätmekott 0,08
kuni 0,14
kuni 0,24
kuni 0,37
kuni 0,66
kuni 0,80
kuni 1,50
kuni 2,50
kuni 4,50
Paber ja kartong kuni 0,66
kuni 2,50
kuni 4,50

Regulaarne
graafikujärgne
ühe konteineri Ühe konteineri Konteineri
tühjendus (€) ühe kuu üür (€) müük (€)

24,9
4,9
4,9
4,9
4,9
4,9
4,9
4,9
0
0
0

2
2,5
3
6
7
12
14
16
7
16
2

46,02
57,52
80,53
180,23
184,07
421,81
536,86
636,56

koht ja veograaﬁk.
Jäätmevaldaja viib ettemakstud jäätmekoti lähimasse jäätmete üleandmise
kohta, mis on märgitud ka
lepingu lisas. Jäätmekoti
üleandmiseks tuleks jäätmevaldajal kotile kirjutada
oma lepingu number või
kinnistu nimi.
Tegu on 140liitrise punast värvi kotiga, mis on
märgistatud vastavate kirjadega.
Erinevus tavalise jäätmekoti lepinguga võrreldes
seisneb selles, et teenuse
hind sisaldab nii jäätmeveo
kui ka koti hinda. Teenuse
eest tasutakse ette, mistõttu arvet sellele ei järgne.
Ühe ettemakstud koti hind
koos käibemaksuga on 0,32
eurot. Lisandub 140liitrise
mahuti veohind 4,90 eurot.
Ühismahutite kasutamine
Jäätmevaldajad, kes soovivad kasutada ühismahutit,
peavad sõlmima sellekohase ühiskokkuleppe omavahel ja määravad ühe lepingupoole, kes vastutab ühismahuti kasutamise eest.
AS Eesti Keskkonnateenused
klienditeenin-

duspunkt asub järgmisel
kuuel kuul Võrumõisa tee 4a, Võru, edaspidi
Tähe 108, Tartu (e-post:
tartu@keskkonnateenused.
ee, faks 738 6711, telefon
1919, 738 67 00).
Seoses uue jäätmeveo korraldamisega
toimuvad
infopäevad:
13. jaanuaril kell 17
Järveres,
13. jaanuaril kell 18.15 Sõmerpalus,
13. jaanuaril kell 19.30 Kurenurmes,
14. jaanuaril kell 17 Osulas,
14. jaanuaril kell 18.15 Sulbis.
Infopäevadel on võimalik
tagastada vedajale jäätmeveoleping ja esitada täpsustavaid küsimusi jäätmeveo
kohta.
Täpsem info Sõmerpalu
valla kodulehel.
Sõmerpalu vallavalitsuses
tegeleb korraldatud jäätmeveoga:
ENE KERGE,
arendus- ja majandusspetsialist, tel 786 8811
ene@spalu.ee
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Koostööst
sünnivad imed

Sulbis peeti ümarlauda
MARGE PROMVALDS
MAARIKA ROSENBERG
AIRIKA SAAMO
21. novembril tulid
Roosu talu vabaajakeskusse kokku Sulbi ja
naaberkülade elanikud,
et koos arutleda piirkonna oleviku ja tuleviku üle ehk pidada ümarlauda.
Eesmärgiks oli piirkonna
olukorra kaardistamine ja Sulbi arengukavaga seotud ettepanekute
ning ootuste ülestähendamine.
Õhtupoolik algas Sulbi maarahva seltsi uute
liikmete tervitamise ja
väikese eeskavaga seltsi
aktiivsetelt naistelt. Eeskavale järgnes arutelu,
kus analüüsiti Sulbi ja
lähikülade hetkeolukorda. Analüüsidest selgus,
et me ei kasuta piirkonna looduslikke võimalusi
ning ka logistiliselt head
asukohta piisavalt otstar-

bekalt. Koos jõuti otsusele,
et piirkonna ressursse tuleb aktiivsemalt kasutada,
näiteks rajada korralikud
matkarajad.
Piirkonna
nõrkuseks
peeti veel seda, et on korda
tegemata eluasemeid, samuti halba internetiühendust.
Suurimaks tugevuseks
peeti aktiivset ja kokkuhoidvat kogukonda ja kõrget tööhõivet. Samas on
elanikkonna tööga hõivatus
ohuks traditsiooniliste ürituste korraldamisel, kuna
vahetustega töö ja pikad
tööpäevad ei võimalda kogukonna tegemistesse panustada.
Vahepalaks pakkus väikest meelelahutust Jan Rahman, kes võlus kitarri seest
välja kauneid vaikseid viise
ja kelle vahvad laulusõnad
ei jätnud kedagi külmaks.
Edasi jätkus arutelu juba
nn maailmakohviku stiilis:
seltskond jagunes gruppideks, et istuda laudade taha
«kohvikut pidama». Kohvikute teemad jagunesid järg-

JAANA PROMVALDS,
Mummukeste rühma
õpetaja

Sulbi ja naaberkülade elanikud piirkonna tulevikku arutamas.
miselt: koolitused, üritused,
infrastruktuur, ootused Sulbi maarahva seltsile.
Koolituste vallas sooviti
uuel aastal enesekaitseringi,
peotantsuringi, arvutiprogrammide ja interneti kasutamise koolitust täiskasvanutele jne.
Rahva sooviks oli, et jätkuksid traditsioonilised üritused, et toimuks rohkem
spordivõistlusi, et pereüritused toimuksid piirkonna
eri külades. Sooviti veel ekskursioone ja õppereise.
Infrastruktuuri «kohvi-

kus» olid jutuks külateede
olukord ja valgustus. Tulevikus loodetakse, et enamik
külateid on mustkatte all.
Elav arutelu käis ka
kergliiklustee teemal ehk
kust peaks tee algama ja kus
lõppema. Veel arutleti selle üle, et külas võiks ikkagi
olla kauplus, samuti mõned elutähtsad teenused (nt
juuksur).
Ootused Sulbi maarahva
seltsile on praktilised. Sooviti, et seltsi algatusel loodaks
oma külas vabatahtlike pritsimeeste koosseis ja korral-

dataks naabrivalvet. Veel
tehti ettepanek kohalik
ajaleht taastada. Suureks
murekohaks peeti noorte
tegevuse koordineerimatust. Kõigi ettevõtmise
juures nimetati olulisena
koostööd naaberkülade
elanikega.
Ümarlaud oli huvitav
ja tulemuslik. Veel kord
suur tänu kõigile, kes ei
pidanud vaevaks ühel
reedesel õhtul kodust
välja tulla ja piirkonna
edasises arengus sõna
sekka öelda!

Järvere külaseltsil käis külas Urvaste koguduse õpetaja
MARET JAAKSON
Järvere külaselts organiseeris 9. detsembril kohtumise Urvaste koguduse
õpetaja Üllar Salumetsa ja
organist Erma Kallassega.

Järvere külaseltsi inimesed koos Urvaste kogudusõ õpetaja Üllar Salumetsaga.

Fotokoolitus Osulas
TIINA MÄNNE,
koolituse läbiviija
Kolmel novembrikuu pühapäeval toimus Osula külaseltsis fotokursus huvilistele-kaameraomanikele.
Vaatamata nukrale sügisilmale oli koolitus meeleolukas ja osalejaterohke.
Esimeses loengus said huvilised põhjalikumalt tutvuda

oma kaamera ja selle tehniliste iseärasustega.
Õppisime fotograaﬁa aluseid, eriti seda, kuidas kasutada kaamerat näiteks automaatprogrammist erinevate
programmidega.
Teine loeng algas sissejuhatava tutvustusega portreefotograaﬁasse.
Pärast seda said osalejad
ajaloolistesse kostüümidesse riietuda ning äsja õpitut

Fotokoolitusel portreeõpitoas osalenud.

praktiliselt kasutada, tehes
kaaslastest fotoportreesid.
Viimases loengus käsitlesime päris põhjalikult fototöötlust Picasa programmi
abil. Kõik said ka ise oma
pilte töödelda ja nendest
kauneid viimistletud fotosid luua.
Loodetavasti said huvilised selle lühikese, kuid
põneva koolituse käigus
esmateadmised oma kaamerast ja hea foto tegemise
alustest.
Lohutuseks nendele, kes
sellele koolitusele ei jõudnud – uus koolitus toimub
juba suvel!
Fotokoolitus sai teoks
tänu Kodanikuühiskonna
sihtkapitali vabaühenduste arenguhüppe projektile
«Osula külaseltsi tegevusvõimekuse
suurenemine
läbi arendustegevuste ning
noorte kaasamise».

Õpetaja Salumets tutvustas
Urvaste kihelkonna kirikute
ajalugu ja tänapäeva elu-olu
ning vastas küsimustele.
Laulsime süntesaatori saatel
jõululaule.

Oli kaetud kohvilaud,
põlesid advendiküünlad ja
kõikide inimeste silmis olid
head soovid ja tänulikkus.
Urvaste koguduse õpetaja on hea hääle ja sõnaga
mees. Häid soove jagus tal
kõigile ning nende heade
soovidega ühinedes astume
ehk peagi kirikust läbi.
Aitäh kõigile huvitava ja
meeldiva õhtu eest! Hääd
aasta lõppu ja usku uude
aastasse!

Oktoobris korraldas Võru
instituut Sõmerpalu lasteaia õpetajatele Tartus õppepäeva, külastasime ka Teatri
Kodu. Töötoas «Muinasjutt
ärkab ellu» saime ideid muinasjuttude lavastamiseks.
Kõige huvitavam tundus
varjuteater. Tekkis soov ka
Mummukeste rühma jõulupeol varjuteatrit teha.
Aga kust saada varjuteatri jaoks sirm? Leidsime,
et meie rühma lastel on nii
toredad issid, et pöördume
abi saamiseks nende poole.
Küsisime esimesena abi
Oskari isa Vaido Ermeli
käest, kes arvas, et tema teeb
ise selle valmis. Ikka ja jälle
kõlavad kõrvus Vaido sõnad
«Teeme ära!» ning «Saame
hakkama!».
Ja tehtud ta saigi! Nüüd
on meie lasteaias imearmas
puidust varju- ja nukuteatri
sirm. Tegu on uhke reguleeritavate kõrgustega asjandusega, mida saab kohandada
ka nukuteatri tegemiseks.
Lapsed on juba proovi
teinud ja asjast vaimustuses.
Ka Oskar on väga uhke, sest
tema issi ju tegi selle…
Suur tänu kõikidele, kes
selle mõtte teoks tegemisel
abiks olid! Suurim tänu aga
siiski Vaido Ermelile!

Lapsed varjuteatrit tegemas.

Osula ühenduste tähtpäevad
Novembrikuu
neljandal pühapäeval tähistas
Osulas meeleoluka peoga
oma ümmargust tähtpäeva mitu kollektiivi.
Seltskonnatantsurühmal
Ummamuudu täitus 15 tegutsemisaastat.
Sama tähtpäev oli klubil
Kuldne Iga. Osula külaseltsil täitus aga kümme aastat
äriregistrisse kandmisest.
Need ühendused on
koondanud enda ümber tegusad inimesed, kes muudavad igapäevaelu vaheldusrikkamaks ning teevad
kõike seda suure lustiga.
Isetegemise rõõm kumas läbi peo igast hetkest
ja etteastest, kõnedest ning
õnnitlustest.
Muusikalise poole pealt
toetas peomeeleolu Osula
kapelli ja Meiki kandleansambli ühisesinemine.

Hoogu andsid Päripidi
tantsijad Kanepist, kõhutantsija Võrust, oma kollektiivide show-etteasted.
Suur tänu kõigile tublidele külainimestele, kes
on alati valmis oma aega ja
vabatahtlikku tegevust panustama.
Tänu meie sõpradele
naaberküladest Järverest,
Sulbist ja Kurenurmest
ning vallavalitsusele, kes
Osula rahvast heade soovide ja kinkidega meeles
pidasid!
Tunnustus sõpradelt ja
koostööpartneritelt hoiab
motivatsiooni kõrgel ning
innustab üha uutele tegudele.
Kodanikupäeval toimus
külaseltsi ja sõprade väljasõit Tartusse A. Le Coqi õlletehasesse ja muuseumi.
Saime teada, et punastest tellistest tehasekomp-

leks valmis juba 1894. aastal.
Ajaloolisse kivihoonesse
rajati 2003. aastal õllemuuseum.
Ringkäik tootmishoonetesse tekitas elevust kõigis, õlle tootmine on automatiseeritud kõrgemal tasemel, inimene on arvutite
taga nupuvajutaja rollis.
Ühiste tegemiste nädal
lõppes esimese advendi ja
kuuseküünalde süütamisega Osula jõulukuuse all.
Vallavanem Aare Hollo
soovis rahulikku jõuluaega.
Kõik kohalviibijad said
kaasa teeküünla lootusetulega ning suu magusaks
piparkookidega.
MARET SOON,
MTÜ Osula Külaselts
juhatuse liige
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Sõdurid klassis
7. novembril käisid Osula
põhikooli 3. klassil külas
Võru Kuperjanovi jalaväepataljoni sõdurid.
Eesmärk oli tuua laste
kooliellu pisut vaheldust ja
laiendada silmaringi.
Kuna klassis on noormeeste vahel ette tulnud sõjakaid olukordi, siis lootsin,
et päris sõdurid suudavad
lastele lahti seletada teemad
nagu sõda, mõistuse ja relva
kasutamine, teistega arvestamine ning sõjamängu ja
päriselu erinevus.
KAIRIT THEALANE,
3. klassi juhataja
Nooremleitnant
Rainer
Raudsepp tuli klassi rääkima ning mõned sõdurid
jäid teistele huvilistele oma
varustust näitama.
Meile räägiti, kus sõdurid õppustel on käinud
ja kuidas nad on valvanud
Eesti Vabariigi presidenti
punase vaiba üritustel.
Hiljem saime õues sõduritega koos pilti teha. Meid
tõsteti sõjaväeauto kapoti
peale. Kes tahtsid, said ka
autot seestpoolt uurida.
KAILI TERVE
Sõduritel olid pruunikasrohelised kostüümid seljas
ja kuuseoksad kiivri peal.
Neil oli suur seljakott, milles olid vajalikud asjad.
GRETE RODIMA

Osula põhikooli õpilaste tegemistest
TUULIKE MÖLDER
Osula kooli õpilased on sel
sügisel aktiivselt osalenud
õppetöövälistel üritustel.
November algas võru keele
nädalaga. Nädala tippsündmuseks oli interaktiivne
mäng «Mi armas Võromaa»,
lisaks sellele külastasid
meid pärismusmuusikud ja
tubli noosiga tulid ettelugemispäevalt «Kullõ’, ma loe
sullõ!» tagasi Jos Kristian
Krevald, Hipp Saar, HannaLysette Täkker. Selsamal
nädalal toimusid veel Võru
maakonna 4.–5. klasside
rahvastepallivõistlused ja
8.–9. klassi kohtumised karjäärinõustajaga.
Novembri esimesele nädalale pani punkti ülevallaline isadepäev, mille motoks
oli «Mis isadele meeldib?».
Isad ja pojad kohtusid
korvpalliplatsil. Mängude
vaheaegadesse mahtusid etteasted Osula kooli rütmikalastelt,
rahvatantsijatelt,
emade-õpetajate etteaste
Idla stiilis, moedemonstratsioon taaskasutuse teemal
ning Sõmerpalu kooli muusikaringi ülesastumine.
Pärast
korvpallimatši, mille võitsid isad, avati
ﬁlmikohvik, kus suupistete
kõrvale sai nautida Osula
põhikooli libauudiseid ja

JETE MARIE HELEKIVI
Mulle tuli üllatusena, et talvel on sõduritel küll valge
vorm, aga näomaskeeringu
teevad nad ikka rohelise.
MAIA SERV

30. oktoobril tähistasime
koolis halloween’i, korraldajateks olid õpilasesinduse liikmed.
Pidu algas õuduste raja läbimisega, selle valmistasid
ette Karmo-Kris Reintamm,
Annabell Dontsov ja mina.
Oli kilkeid, ehmatusi,
nalja ja naeru. Peole olid
saabunud tondid, nõiad,
luukered, vampiirid, libahundid ja isegi üks ingel.
Kõik osalejad said algul

Kunstnikud kooli!
AIRE PERK
Võrumaa kunstiõpetajatele pakutakse juba mitmendat aastat osalemist projektis «Kunstnikud kooli!».

metsavenna-ﬁlmi.
Filmiprojekt oli Uku
Haina, Juss Riiviku, Jos
Kristian Krevaldi, Joosep
Perve ja Henri Helekivi
omaalgatuslik ettevõtmine.
12. novembril toimus
3.–4. klassi ekskursioon
Räpina
keskkonnamajja,
paberivabrikusse ja Värska
spaasse.
22. novembril oli meie
koolimaja maakonna kodutütarde ja noorkotkaste
päralt. Males võitis kindlalt
Brändon Müürsepp.
24. novembril, kadrilaupäeval, alustasime rahvakalendri tähtpäevadele pühendatud ﬁlmide vaatamise sarja.
Sel nädalal jõudsid veel
keelehuvilised osa võtta

Lõuna-Eesti noorte kirjanduse ja keele laagrist «Värvikas ja täpne tõlge».
27. novembril osalesime
«Tähelepanu, start!» Võru
maakonna I etapil.
Jõuluaega
alustasime
koos Sõmerpalu kooliga 1.
detsembril advendihommikuga Heimtali kirikus.
2. detsembril osalesid
lapsed Võru maakonna 6.–
9. klasside korvpalli karikavõistlustel.
Algas «TV 10 olümpiastardi» hooaeg. Kui 3. detsembril maakondlikus eelvoorus võistles igaüks enda
eest, siis 6. detsembril Tartu
etapil oli väga tubli Sõmerpalu-Osula ühismeeskond.
Reio Metsla ja Taavi Aru-

lepp võitlesid välja ﬁnaalikoha, vastavalt 60 m jooksus ja kuulitõukes.
TV 10 olümpiastarti Tartu eelvoorul sai Osula kool
väikeste koolide arvestuses
2.-3. koha. Lisaks Reiole ja
Taavile kuulusid võistkonda Erna-Heleene Mölder,
Lauren Jaanus, Tauri Täht,
Eiko Mõttus, Kätleen Kahre,
Jane Paulus, Joosep Perv,
Andre Vogt, Deivid Vunder.
8. detsembril külastasid
1. ja 2. klass Palamuse muuseumi ning 7.–9 klass käisid
vaatamas uut Eesti mänguﬁlmi «Nullpunkt».
Sõmerpalu lasteaed võõrustas algklassilapsi jõuluetendusega «Pöialpoiss ja
seitse lumivalgekest».

Halloween’i-õhtu Sõmerpalu koolis
KARINA VESTMANN

Maskeeritud sõdurid näitasid meile, et nägu ei tohi
olla liiga palju ega ka liiga
vähe värvitud. Ka meile
õpetati, kuidas näomaskeeringut teha.

Osula võistkond (esiplaanil) teatevõistluse «Tähelepanu, start!» sarjas.

10. detsembril toimus
traditsiooniline klassidevaheline võimlemiskavade ettekandmine. Rändkarika sai 4. klass.
Samal õhtul sõitsid
8.–9. klass Tartu Sadamateatrisse etendust «Tappa
laulurästast» vaatama.
11. detsembril viis
5.–7. klassi näitering
jõulutervitusi lasteaeda
ja hooldekodusse.
12. detsembril toimus
jõululaat. Heategevuslik
loterii osutus taas kõige
populaarsemaks. Suur
tänu annetajatele! Klassivälisteks tegevusteks
koguti üle 170 euro.
14. detsembril said
esimese trimestri heade
ja väga heade hinnetega lõpetanud õpilased
preemiaks tasuta kinokülastuse Võru kinno
Kannel. Vaadati 3D-ﬁlmi «Madagaskari pingviinid».
15. detsembril sõitis
esimese trimestri parima
õppeedukusega 7. klass
preemiaks AHHAA keskusesse.
Sel sügisel käisid algklassilapsed lapsevanemate abiga kolmel korral
Tartus teatris. Suur tänu
Margita Kipastole, Helena Helekivile, Kaie Herale
ja Gaile Tammemäele!

Projekti eestvõtjateks on
Parksepa keskkooli kunstiõpetaja Merit Süving ja
Vana-Võrumaa
kultuurikoja galerist Jana Huul.

Brändon Müürsepp (vasakul) ja Henrik Narusberg 9. klassist, kunstnik Epp Margna ja Tanel Kerge 8. klassist.

osa pidulikust õhtusöögist
– väike lonks verd ja erinevad kehaosad suupisteks.
Moodustati neli võistkonda: Kondid, Keeled, Kõrvad
ja Silmad. Algul valmistati
kõrvitsalaternaid, need tulid väga ilusad. Panime nendesse ka küünlad põlema.
Õudusmuusika saatel
loeti õudusjuttu ja mängiti
ämblikumängu, mille võitis Kenti Jõõger. Pärast seda
anti igale võistkonnale patareilamp ja pimedas ruumis
tuli otsida üles kondid ja

luud ning nendest luukere
valmis meisterdada.
Edasi mängiti võistlusmänge: õuna püüdmist
veekausist, nõiamütsidele rõngaste viskamist ja
tondiboolingut.
Lõpetuseks pidi iga
võistkond
meisterdama
oma
võistkonnaliikmest
muumia.
Peol valiti ka parimad
kostüümikandjad: KarmoKris Reintamm, RobynMarcos Vähi ja Kristina
Haug.

Mõte on leida entusiastlikke
kunstnikke koolide kunstitunde läbi viima.
Osula põhikoolis oli 11.
detsembril külas kunstnik
Epp Margna. Kaheksanda ja
üheksanda klassi õpilased said
teavet kunstnikuks olemise
rõõmude ja raskuste kohta.
Epp Margna pakkus vaatamiseks pilte oma loomingust
ja MTÜ Hinokad tegemistest.
Õpilastel pidi paaristunni lõpuks õlipastellidega valmima
abstraktne maal.
Aitäh projekti eestvõtjatele, Epp Margnale ja kooli juhtkonnale silmaringi
avardava loomingulise pärastlõuna eest!

Võimlemispidu
Sõmerpalu koolis

Kummitused, nõiad ja luukere Sõmerpalu koolis.

Kokkuvõttes võitis võistkond Silmad, kuhu kuulusid Risto Hellamaa, Kätleen

Kahre, Lilian Kreevald,
Anita Laanejõe, Ida Pinte ja
Riky Leok.

2. detsembril toimus
meie koolis esimest korda
võimlemispidu.
Võistlus oli väga põnev ja
nägime väga erinevaid kavasid. Tehti nii püramiide
kui ka hoogsaid aeroobikakavasid. Oma osa oli ka toredatel kostüümidel.
Esimesest kooliastmest
võitis 1.–2. klass, teisest
4.–5. klass ja kolmandast 7.
klass.
KARMO-KRIS REINTAMM,
9. klass

Tagareas vasakult Krismar Lillepuu, õpetaja Külli Karro,
Sten Ivaste, Karl-August Jeedas, esireas vasakult AgeAnett Laanejõe, Kirke Kari, Anete Kuuskla, Reena Kamber, Aks-Salvador Hommuk, Ron-Mattias Vähi.
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Jõulud on Jeesuse sünnipühad
Käes on jõuluaeg. Kaua
oodatud ja igatsetud rahuaeg. Võtame nüüd aega
mõtlemiseks ja oma lähedastega koosolemiseks.
Selle aasta jooksmised ja
toimetamised saavad peagi läbi. Võime vaid loota,
et uus toob ikka paremat.
Jõululugu
Jeesuse
sünnist kõlab taas ja sellel on jälle meile midagi
öelda. Rändame vaimus
Petlemma, lauta, kus
sündis Jeesus Kristus.
Küll võisid olla rõõmsad
Maarja ja Joosep, kui nad
last süles hoidsid. Maarja
oli emaks saanud ja kõik
läks nii, nagu ingel talle
oli tõotanud.
Sünd ja surm on suured saladused. Jumala
teod on imelihtsad, ent

inimene jätab need tähele
panemata. Küll räägitakse
suurtest kuritöödest ja õnnetustest, lapsevargustest ja
tapatalgutest. Kes võis siis
oletada, et Petlemma laudas
on sündinud maailma Õnnistegija? Seal paistsid silma
vaid vaesus ja lihtsus.
Maarjale oli sünnitamine
võõras kohas raske sündmus, laudas puudus palju
vajalikku ja ruumigi oli hädapärast. Polnud hälli ja laps
tuli panna lojuste sõime.
Nii tuli Jeesus ilmale suures
alanduses, loomade keskel.
Siiski pidi seal olema suursündmuse tunnistajaid.
Karjastele väljal ilmus
Issanda ingel, kes kuulutas
esimesena jõuluevangeeliumi: «Teile on täna sündinud
Õnnistegija, kes on Issand

Kristus.» Karjased kuulsid
inglite laulu: «Au olgu Jumalale kõrges ja maa peal
rahu, inimestest hea meel!»
Karjased uskusid jõuluevangeeliumi ning tõttasid kohe
sündinud last vaatama. Kõik
oli nii, nagu ingel oli öelnud.
Rahu, mida ingel kuulutab,
ei tähenda sõja puudumist,
vaid rahu Jumalaga ning
rahu südames. Rahu on õnnistus, päästmine, lunastus;
see on uus olukord, mille
Jeesus on toonud maailma
ja mille ta kord aegade lõpul
täielikult teostab. Jumalariik on rahuriik (Rm 14,17).
Maailm ei näe ega tunneta
seda rahu, kuna see on tema
silmade eest varjule pandud
(Lk 19,42). Ainult usus on
see nähtav, mõistetav ja tunnetatav.

Karjased, kes olid
põlatud ja kelle tunnistus rahva ees oli
kehtetu, said jõulusündmuse esimesteks
tunnistajateks. Jeesuse sõime ees seistes
nad jutustasid sellest,
mida ingel neile oli
öelnud. Ent Maarja
jättis kõik need lood
meelde,
mõtiskledes nende üle oma
südames (Lk 2,19).
Karjastel oli rahu südames.
Soovin ka teile
jõulurahu südamesse ning märkamist
ja mõistmist, mis rahuks tarvis läheb!
ÜLLAR SALUMETS,
Urvaste koguduse
õpetaja

2014. aasta Heimtali Peetri kirikus
PEETER ANIMÄGI,
kirikuvanem

on olnud Kaika suveülikooli rahvas ning Võrumaa kodutütarde ja noorkotkaste
matkaseltskond. Kaitseliidu
üritusel saadeti ümbermatmisele kuue metsavenna
säilmed. Toimus ka iga-aastane Osula ja Sõmerpalu
kooli eeskavaga advenditeenistus.
Hea koostöö Sõmerpalu
vallavalitsuse, volikogu ja
elanikega on võimaldanud
hoida kirikut kasutuskõlblikuna. Tuleb esile tõsta
vallavanem Aare Hollo ja

valla koolide direktori Anti
Ossise mõistvat suhtumist
kirikute pärandvara hooldamisse, uuendamisse ning
kasutamisse. Palvemaja talu
peremees Endel Leius on
olnud põhiline spetsialist
ehituste korrastamisel. Kirikuvanema kandidaadina on
noorema põlvkonna esindaja Vaido Ermel tegutsenud
territooriumi hooldajana.
Mõlema Sõmerpalu valla
kooli õpilased aitasid kiriku
ümbruse puhastamisel. Koguduse liikmed on pidevalt

korrastanud kirikut ja
teinud ettevalmistusi jumalateenistusteks.
Saavutuseks on remonditud ja viimistletud rõdu põrand ja piirded, täiendatud on altari
garnituuri, parandatud
käärkambri soojusrežiimi ja täiustatud katust.
Osaletud on kihelkonna
ja selle kirikute tutvustamisel.
Kui meie plaanid ühtivad Jumala kavatsustega, siis nad ka täituvad.

aja eest ise triikides. Vajadusel saame pakkuda täisteenust – pesupesemine ja
triikimine (kilo hind 1.50).
Avatud on taaskasutusehk ühe euro tuba. Tuppa
sisenemine maksab 1 euro:
võta nii palju kui vaja. Tasu
kulub riiete ja esemete sorteerimiseks, tarviduse korral
pesemiseks, parandamiseks,
kommunaalmaksudeks.
Korraldame kord kvartalis kirbuturgu.
Lisaks toimuvad projekti
«Uute oskustega vanast uus»
raames taaskasutuskoolitused. Info nende toimumise
kohta on meie kodulehel.

nused on lumekühveldamine, suvel muruniitmine,
trimmerdamine, okste lõikamine; puude lõikamine,
lõhkumine ja riita ladumine; korstnapühkimine ja
küttekollete parandamine.
Selle teenuse osutamiseks
otsime korstnapühkijat.
Töötutele nõustamisteenus – novembri lõpul
lõppes Sõmerpalu vallas 40päevane tööharjutus.
Kõik valla töötud võivad meie juurest läbi astuda, aitame töökohta otsida,
kandideerimisdokumente
koostada ja töövestluseks
valmistuda.

tamise üritus.
Valmistume tugiisikuteenuse osutamiseks.

Sotsiaalne ettevõtlus
Siseministeerium ja Kodanikuühiskonna sihtkapital
rahastasid meie äriplaani,
millega pakume teenuseid
eakatele ja töötutele.
Eakatele pakutavad tee-

Tulevikuplaanid
Tahame korraldada sotsiaalse ettevõtluse kogemuspäeva ja messi, kuhu tulevad
sotsiaalsed ettevõtted üle
Eesti. See on Eestis esimene
sotsiaalse ettevõtluse tutvus-

Kuulutused

Huvitegevus Sulbis

Välisuksed al. 349€. Soojustatud. Mõõdud ja välimus
Sinu soovi järgi. Valmistatakse Tartumaal. Paigaldus ja
transport üle Eesti. Tel 5625
4169, www.askorpuit.ee.

Malering alustab 6. jaanuaril kell 18.30 Roosu
talu vabaajakeskuses.
Oodatud on osalejad, kel
põhikool lõpetatud (sest
sinnamaani saavad koolis

maleringis käia). Info ja registreerimine tel 5394 7889
(Marge).

Tänu Urvaste koguduse
õpetajale Üllar Salumetsale
ja Kanepi koguduse õpetajale Margit Lailile on tänavu
kõik jumalateenistused korda läinud. Kõige tähtsamaks
oli esimese jumalateenistuse
20. aastapäeva tähistamine.
Kirikus on kuulatud
koorimuusikat, viiulimängu ja ansambli Helikristallid
kontserti. On vastu võetud
külalisi, kellest tähtsaimad

MTÜ Maana
teenused
MTÜ Maana esimene aastaring oli tihedalt toimetamist täis. Remontisime oma
ruume, koostasime projekte
ja sotsiaalse ettevõtluse äriplaani. Nüüdseks on ruumid korras, saame kõiki
huvilisi vastu võtta ja teenuseid osutada.
Kogukonnateenused
MTÜ Maana ruumides
Osulas on võimalik pesta
pesu 7 kg mahutava pesumasinaga ja triikida moodsa triikimissüsteemiga.
Seadmete ostu rahastas
siseministeerium kohaliku
omaalgatuse programmi
kaudu. Pesupesemise hind
on 1.20 masinatäis (meie
ostame pesupulbri) ja pesu
triikimise hind 1.80 tunni

Täiskasvanute peotantsuring alustab 11. jaanuaril
kell 13 Roosu talu vabaajakeskuses.

Toetajad
Meie tegemisi on toetanud pereliikmed, Sõmerpalu vallavalitsus, SA
Dharma, MTÜ Võluvõru, OÜ Rödl ja Partner.
Hea koostöö on kohalike
külaseltside, Osula kooli,
Võrumaa omavalitsuste
liidu ning Võru maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonnaga. Projekte on
toetanud siseministeerium erinevate meetmete
kaudu (KÜSK, KOP).
Alates jaanuarist on
MTÜ Maana ruumid
avatud kindlatel kellaaegadel. Info: www.maana.ee, tel 5620 8739 või
5656 1655.
REET KÄÄR,
HELEN METSMA
Osalustasu: kord 5 €
inimene (tantsupaar siis
10 €).
Kindlasti registreeruge, et saaksime teada,
kui palju paare tuleb.
Info tel 5394 7889
(Marge).

Õnne sünnipäevaks!
Õnn ei asu mägede taga
ega kaugete merede randadel.
Ta öösiti teie padja all magab
ja päeviti kõnnib te kandadel.
Palju õnne ja tervist!

Jaanuar

Veebruar

Jaan Reiman 90
Luule Varrik 75
Jevgenia Madissoo 75
Arnold Jaanimets 70
Ida-Amanda Kinna 93
Erna Kumm 93
Eha Saaron 93
Liidia Sulg 83
Tiiu Matsin 81

Linda Oja 85
Viira Haller 80
Ants Kipasto 75
Virve Kärssin 87
Maria Kongo 86
Loori Halop 84
Naima Haug 84
Valve Käremägi 83
Ilmar Laasik 83
Koidula Varik 82
Laine Tuvik 82
Anna Petrova 81
Astrid Kivi 81

Surm päeva ümber
tõmbas musta vöödi.
Nüüd hõljub igavik
su jäätund laugeil.

Mälestame meie hulgast
lahkunuid
Kalju Plangi
Feliks Kähr
Milvi Haavapuu
Hilja Reiman
Einar Leius

Kirikuteated
Tema ema Maarja ütles: «Mida iganes Jeesus teile ütleb,
seda tehke!» (Jh 2:5)
24. detsembril kell 17 Urvaste kirikus jõuluõhtu jumalateenistus. Buss Antsla kesklinnast väljub kell 16.15.
25. detsembril kell 11 esimese jõulupüha jumalateenistus Urvaste kirikus. Kell 14 Heimtali kirikus kontsert-jumalateenistus. Laulab Osula segakoor. Buss
Heimtalisse väljub Järverest kell 13.15, Sõmerpalust
13.20 ja Osulast kell 13.30.
26. detsembril kell 11 teise jõulupüha jumalateenistus
Urvaste pastoraadis.
28. detsembril süütalastepäeva jumalateenistus kell 11
Urvaste kirikus, kell 16 Antsla palvemajas.
31. detsembril aastavahetuse palvus kell 17 ja kell 23.45
Urvaste kirikus.
1. jaanuaril kell 11 uusaasta (nääripäeva) jumalateenistus Urvaste kirikus.
11. jaanuaril kell 14 Kristuse ristimise püha jumalateenistus Heimtali kirikus.
Edaspidi toimuvad jumalateenistused Heimtali kirikus
iga kuu teisel pühapäeval kell 14 ja eraldi suurtel kirikupühadel (jõulupühad, ülestõusmispühad ja nelipüha). Urvastes toimuvad jaanuarist kuni suure reedeni
jumalateenistused soojas pastoraadis.
Koguduseliikme annetusi saab teha pangaülekandega (saaja: EELK Urvaste kogudus – SEB
Pank EE981010402011463004; saaja: EELK Urvaste Püha Urbanuse kogudus – Swedbank
EE062200221010554707).
Rahulikke jõulupühi ja head uut aastat!
Õnnistussooviga URVASTE KOGUDUS

Väljaandja: Sõmerpalu Vallavalitsus, Trükk: AS Võru Täht

