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Muutustest Sõmerpalu vallas
On hea meel teatada mõnest positiivsest muutusest
Sõmerpalu vallas.
Aastaid on vallavalitsus
soovinud saada keskkonnainvesteeringute
keskuselt
(KIK) toetust Järvere veeja kanalisatsioonisüsteemi
rekonstrueerimiseks. Senini
pole see õnnestunud, sest
toetuse küsija peaks olema
vee-ettevõte.
1. aprillist
haldab
Sõmerpalu valla vee- ja
kanalisatsioonisüsteemi AS
VõruVesi.Ettevõte tegi kiiresti taotluse KIKile Järvere veeja kanalisatsioonisüsteemi
rekonstrueerimiseks. Nüüd
on käes positiivne vastus.
Kui tõrkeid ei tule, siis
peaks järgmise aasta sügiseks saama valmis uus Järvere vee- ja kanalisatsioonisüsteem.
Pikki aastaid on vald
taotlenud maanteeametilt
Varese, Osula ja Raiste risti
vahelise teelõigu renoveerimist.
Nüüd on maanteeamet
korraldanud selle teelõigu
projekteerimise hanke. Lisaks sõidutee ümberehitamisele projekteeritakse kergliiklustee Vareselt Osulasse ja
edasi Raiste teeristini.
Samuti
kavandatakse
mustkate Osula bussijaama
platsile. Bussijaamast Osula
A&O poeni on samuti plaa-

nis ehitada kergliiklustee.
Viimasel ajal on palju
juttu olnud OÜga Osula
Graanul seotud probleemidest. Sõmerpalu valda on
süüdistatud keskkonnamõju
hindamata jätmises.
Keskkonnaamet väidab,
et sai ehitusest teada siis, kui
ehitus juba käis. See ei vasta
aga tõele.
Vald pöördus keskkonnaameti poole 2013. aasta kevadel: esitas vallavalitsuse
korralduse järelevalveks.
See tähendab, et palusime
keskkonnaametil anda hinnang, kas keskkonnamõju
hindamata jätmine on õige
otsus või mitte. Dokumentidele oli toona lisatud ka
kirjeldus, mis kinnistule on
plaanis ehitada.
Keskkonnaamet ei reageerinud tähtaja jooksul
pöördumisele, mis tähendab, et nad olid selle otsusega nõus.
Samas ei jäta vald tähelepanuta Varese küla inimeste muret segava sinise vine
pärast. Koostöös tehase
omanikuga otsime aktiivselt
probleemile lahendust. Olen
veendunud, et leiame selle.
Soovin kõigile vallaelanikele head saabuvat võidupüha ja jaanipäeva ning
kaunist suve.
AARE HOLLO,
vallavanem

Tule Sulbi külla Võrumaa XI
põllumeeste päevale!
Laupäeval, 11. juulil kell
10 tuleb Sõmerpalu vallas
Sulbis Võrumaa 11. põllumeeste päev.
Ajakava:
10.00 Avamine. Võrumaa talukonkursist osavõtjate tunnustamine
10.30 Võrumaa XVII
künnivõistlus
10.30 Põllutehnika näitus, uute masinate tutvustus.
12.30
Mõttetalgud.
Maaelupoliitikast ja nõuetest 2015–2020
13.00 Kohalikud taidlejad ja folkloorirühm Poolast
15.30 Autasustamine
10.30–15 Kogupäevaprogramm – tegevust jätkub kõigile:
- Maarahva tegemiste tutvustus, talutoodangu ja

tarvikute müük;
- näha saab erinevaid koduloomi ja -linde;
- kohal on juuksur;
- talumehe lõunasupp;
- loterii;
- õpitoad nii lastele kui ka
täiskasvanutele;
- kohal on nii nüüdis- kui
ka kolhoosiaegne tehnika;
- lasteprogramm, tasuta
ponisõit, jäätisebuss.
Talutoodangu müüjatele kohamaksu ei ole!
Üldinfo ja müüjate
registreerimine:
Marika
Parv, tel 5349 9454.
Masinate
demonstratsioon ja näitus: Janek
Mustmaa, tel 505 1392.
Künnivõistlus:
Ivar
Rosenberg, tel 517 6330
või
e-posti
aadressil
vtlinfo@hot.ee.
SÕMERPALU SÕNUMID

Tänavuse kauni kodu tiitli saanud Kaie ja Timo Tammiku kodu Järveres.

Valla kaunid kodud valitud
Sõmerpalu vallavalitsuse komisjoni valikul
sai sel aastal valla kauni
kodu tiitli Kaie ja Timo

Tammiku kodu Järvere
külas.

Vallavalitsuse
kollektiivpuhkus

Surma ja lapse sündi saab
registreerida Võru maavalitsuse registrite osakonnas
(Jüri 12, I korrus, Hele Mägi,
tel 786 8348) või vastuvõtupäevadel vallas. Surma registreerimisel võtta kaasa kõik
surnu kehtivad dokumendid
(kui ta oli abielus, siis ka abielutunnistus).
Lapse sünni registreerimisel võtta kaasa mõlema
vanema passid, ID-kaardid,
abielutunnistus, lapse meditsiiniline sünnitõend (kui on
väljastatud haiglast).
Valla toetuse saamiseks
pöörduge tööpäevadel valda.

Vallavalitsuse ametnikud on
sel aastal kollektiivpuhkusel
25. juunist kuni 29. juulini.
Puhkuse ajal on vastuvõtupäevad vallas 7., 14. ja
21. juuli. Toimetulekutoetuse
taotlust saab esitada 13. juulil.
Toetust makstakse 15. juulil.
Raamatupidajad on puhkuse ajal tööl 30. juunil ning
1., 2., 3., 14., 15. ja 21. juulil.
Siis saab teatada veenäitusid
ja maksta kommunaalmakse.
Vallasekretär on tööl 17.–29.
juulini.

Teise koha sai Üllar ja Maive

Margi kodu Haamaste külas
ning kolmanda koha Avo ja
Gerli Leoki kodu Hänike
külas. Sõmerpalu valla kau-

Sõmerpalu valla suveniiri tiitli kopsakaim kandidaat.

Sõmerpalu suveniir 2015
ENE KERGE
Konkurss
«Sõmerpalu
suveniir 2015» on lõpule
jõudmas, tulemused selguvad jaanipäevapeol.

Matkaseltskond alustas sõitu Osula bussijaamast.

Valla jalgrattamatk
24. mail toimus Sõmerpalu valla kevadine jalgrattamatk. Osula bussijaamast alustas teekonda kümme
matkaselli. Väike peatus tehti Sõmerpalu järve, mõisa,
Adrenalin Arena ja Vagula kalatiikide juures.
Kolme tunni jooksul läbiti umbes 20 km. Tänu kõigile
osalejatele, kes sel päikselisel päeval välja tulid ja matka
toimumiseks oma panuse andsid!
ALLAN TERVE

ni kodu konkurss toimus
kümnendat korda.
SÕMERPALU
VALLAVALITSUS

Žürii on oma valiku juba
teinud. Rahvale vaatamiseks ja hääletamiseks on
tooted välja pandud 18.–
23. juunini Roosu vabaajakeskuses.
23. juunil toome vitriinid Harjumäele, kus jaaniõhtu melus on veel või-

malik toodetega tutvuda
ning võimaluse korral ühtteist kaasa osta.
Kokku osales konkursil
13 meistrit, kes esitas 21
tööd.
Vahetult enne konkursi
tähtaega küll uuriti hilisemaid esitamisvõimalusi,
aga kahjuks reeglistik seda
ei võimaldanud.
Paari aasta pärast korraldame uue konkursi – kes
nüüd ei jõudnud osaleda,
võib oma ideed juba sahtlisse valmis teha.

Suuremad investeerin- kooli katuse rekonstrueegud ja tööd suvel Sõmer- rimine (II etapp), ohtlike
palu vallas: valla teede- jäätmete kogumise ring Sõtruupide hooldustööd ja
remont, Sõmerpalu lasteaia
Lepatriinu osaline rekonstrueerimine, Sõmerpalu põhi-

merpalu vallas (august-september).
Lisainfo: Ene Kerge, tel
529 9550, ene@spalu.ee.
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Juubelihõnguline «Meie laste päev»

Moešõust «Kleidid ja kübarad, vestid ja kaabud» osavõtjad.
MARET SOON,
Osula külaseltsi
juhatuse liige
Tänavune «Meie laste
päeva» üritus toimus
juba 10. korda ja oli igati
juubelivääriline.
Kõik asjaolud olid korraldajate poolt: ilus ilm,
palju lapsi ja huvitav päevakava. Päeva juhtideks
olid kõikide tüdrukute
lemmikud Elsa ja Anna
(Kristi ja Kadri MTÜst
Steli).
Eriliseks tegi meie

sünnipäevapeo tants, mille
esitasid Sõmerpalu lasteaia Lepatriinu lapsed koos
emadega. Ühtlasi juhatas see
ülesastumine sisse eelmisel
aastal meie vallas sündinud
ilmakodanike ning nende
vanemate tänamise. Meie
tulevikutähekestele
olid
meenet ning tänukirja kätte
andma tulnud vallavanem
Aare Hollo ja volikogu esimees Toomas Kaun. Et see
kõik toimus nii erilises ja
teistsuguses võtmes, selle
eest täname valla sotsiaaltöötajat Piret Vaherit.

Õhtu jooksul oli lastel
võimalik harrastada mitmesuguseid tegevusi: ingleid
ja käevõrusid meisterdada, ronimisrada ja batuuti
kasutada, vibuga lasta jne.
Eestvedajateks neis tegevustes olid meie ammused
koostööpartnerid, sõbrad ja
vabatahtlikud.
Ürituse teise poole tõmbenumber oli taaskasutuse
moešõu – �«Kleidid ja kübarad, vestid ja kaabud». Kellel
polnud kodust kaasa võtta
ajalooga kostüümi, sai selle
kohapeal kokku kombinee-

rida. Moešõu moderaator
oli Airika Saamo, keda oleme näinud kümne aasta
jooksul «Meie laste päeval»
väga erinevates rollides.
Peo lõpetas suur sünnipäevatort, mis maitses imehea. Selle eest suur tänu
Roosu talu tordimeistritele.
Aastatepikkuse koostöö eest
said tänukirja head abilised naaberküla seltsidest,
lasteaiast, vallast ja koolist
ning kodutütred. Tänukirja
said ka kümne aasta jooksul
«Meie laste päeva» eest võtnud päevajuhid. «Meie laste

Vallavanem Aare Hollo ja vallavolikogu esimees Toomas Kaun õnnitlesid eelmisel aastal sündinud vallakodanikke. Pildil võtab õnnitlusi vastu väike Kelli
koos vanemate Kristelle ja Allan Tervega.
päeva» toimkond loodab, et
pidu meeldis kõigile.
Sellises vormis jäi üritus
viimaseks. Osula seltsi juhatus ootab uusi põnevaid
ideid edaspidiseks tegevuseks. Täname Osula külaseltsi liikmeid ja kõiki teisi
asjaosalisi, kes korralduses
kaasa lõid.
«Meie laste päeva» rahastas siseministeerium kohaliku omaalgatuse programmist SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital kaudu.

Osvald Tatriku tütre meenutusi lapsepõlvest
HELJO SAAR
1. aprillil möödus 69 aastat
Määritsa talu lahingust.
Nagu väljakaevamiste ja
ekspertiisi tulemuste põhjal selgus, oli üks hukkunutest Osvald Tatrik
(5.10.1912–1.04.1946).
Tema tütar Hele-Mai Vesi
(1946) meenutab oma emaja isapoolset suguvõsa.
Hele-Mai Vesi ema isa
Eduard Roosi Tedre talu
Ess-soo ääres oli väike, seepärast tegi ta Eesti ajal ja
veel kolhoosiajalgi kodus
puutööd: regesid, vankreid.
«See juhtus kolhoosi algusajal, kui brigadir Hugo
Sikk läks Eduard Roosi
poolt valmis rege ära tooma. Siis oli too talle öelnud,
et kui vanasti valmis töö ära
viidi, toodi tasuks kas kott
rukkeid või siis leivajahu,
aga nüüd pakutakse ainult
üks pabeross. Sest seda tollast normipäeva tasu, mida
maksti ainult üks kord
aastas, ei peetud millekski. Niisugune oli aeg, aga
lauldi ikka, et õnn tuli meie
õuele,» rääkis Eduard Roosi
tundnud Hilja Leok.
Tütretütar Hele-Mai Vesi
sõnul oli vanaisa tulnud
Narvast. See Narva taust
ilmselt päästis teda tagakiusamisest, kuigi tütar Elli oli
metsavenna Osvald Tatriku
abikaasa.

Hele-Mai Vesi kirjutab:
«Aga vanaisa oli supermees,
elas elu lõpuni rõõmsalt
oma Tedre talus, mille ta oli
ise üles ehitanud. Seda kohta ostes oli olemas ainult
muldpõrandaga maja, kus
elas Torbi-nimeline vanahärra kõigi oma loomadega.
Maja remontis põhjalikult
ära vanaisa Eduard Roos ja
siis said majja ka korralikud
laudpõrandad. Ema müüs
oma kehva tervise tõttu
maja ära, maa aga pärandas
onupojale. Olen maalaps ja
kogu lapsepõlve Tedre talus
veetnud, ka siis, kui ema
juba oma uue perega Tallinnas elas.»
Hele Vesi poeg Aarne
Vesi (1978) ostis selle maja
tagasi nende suguvõsale,
krunt (7 ha) oli aga juba Elvas paiknevale metsaﬁrmale
edasi müüdud. Aarne Vesi
on abielus Kätliniga (1980)
ja nende peres kasvab poeg
Marten (2006). Hele Vesil
on ka tütar Laura (1980).
Ema Elli Torop (RoosTatrik) (1919–1994) töötas vahepeal ka Sõmerpalu
sööklas. Ta oli abielus Arnold Toropiga (1921–1984)
ja neil on poeg Jaak Torop
(1958), kes elab Tallinnas.
Pere kolis Tallinna 1951.
aastal. Hele-Mai Vesi hakkas
õppima Tallinna 7. keskkoolis, edasi kaubandustehnikumis. Ta on töötanud üle
40 aasta kaubanduses. Abi-

Osvald Tatrik (5.10.1912–

1.04.1946)

elus on Vello Vesiga (1947).
Hele-Mai Vesi (Tatrik)
isapoolne suguvõsa on pärit Tartumaalt Mäksa vallast
Nisu talust (30 ha). Peres oli
kolm last: Osvald, Erna ja
Kristjan.
Mis toimus Nisu talus
20. märtsil 1946, sellest
kirjutas Kalju Aarop artiklis «Melliste lahing» (ajakiri
Kultuur ja Elu nr 1, 2011, lk
24–25).
Kogu lugu sai alguse
metsavendade rünnakust
Sõmerpalu valla keskusele Osulas 13. märtsil 1946.
Rünnakust Osulale võtsid
kohalike
metsavendade
kõrval osa ka metsavennad Koorastest, Kanepist ja
Tartumaalt Võnnu vallast.
Pärast rünnakut Osula ja
Sulbi asulale lahkusid need
grupid jälle oma alalistesse
asukohtadesse.

Kui teised tegid seda jälgi jätmata, siis Tartumaalt
pärit grupp käitus ettevaatamatult, tähistades oma
lahkumistee rünnakutega
mitmesugustele objektidele ning juhtides nii NKVD
oma jälgedele.
20. märtsil 1946 jõudsid
kümmekond Alfred Lehese
juhitud metsavenda Nisu
tallu ja jäid sinna peatuma.
Nisu talu peremees oli
August Tatrik. Tema poeg
Osvald oli metsavend ja
varjas end Sulbi lähedal
Hindriku (Määritsa) talus,
kus elas ka tema õde Erna.
20. märtsil kell 23.30
jõudis Nisu talu juurde
kapten Gavrilevitši juhitud
sõjaväeline operatiivgrupp
ja piiras talu vaikselt sisse.
Et metsavendi ootamatult tabada, olid NKVDlased võtnud kaasa naabruses
asuva Laane talu peremehe
August Tohveri, käskides
tal Nisu talu elumaja uksele
koputada.
Ilmselt loodeti, et naabrimehe koputuse peale avab
August Tatrik kohe ukse.
August Tatrik aga ei teinud
seda, vaid ootas, kuni toas
olnud metsavennad tagumise ukse kaudu majaga
ühe katuse all olevasse küüni läksid, ning avas alles siis
ukse.
Metsavennad kasutasid
väljas valitsevat pimedust,
väljusid küünist, tapsid

kolm õues valves olnud
punaarmeelast ning avasid tule talu elumajale, kus
nüüd asusid NKVDlased.
Tulevahetuse ajal sai
Alfred Lehes surma. Teised
metsavennad rakendasid
hobused õues olevate regede ette ja lahkusid Meeksi
valla poole.
20. märtsil 1946 hukkusid veel Nisu talu peremees
August Tatrik ja naabertalu
peremees August Tohver.
August Tatrik oli kaua
aega matmata, hiljem maeti Nisu talu aida taha. Tema
naisel Aliide Tatrikul õnnestus akna kaudu põgeneda.
Aliide Tatrik (13.10.1885
–6.09.1968) läks Võrru ja
elas seal Kreutzwaldi 62,
hiljem Uuel tänaval.
Hele-Mai Vesi meenutab, et käis koos vanaemaga
tihti Osula kalmistu vastas
asuval matmispaigal, kuna
Aliide Tatrik sai teada, et
sinna on maetud ka tema
tütar. Väljakaevamiste tulemusena saadud DNA-testid
näitasid, et selles hauas oligi
peale kahe metsavenna Erna
Tatrik. Poeg Osvald Tatrik
oli koos teiste metsavendadega maetud Hindriku talu
trepi ette.
Aliide Tatrik põimis haudade ümber okstest aia, hiljem telliti raudaed Helmut
Kostabi (1933–2014) andmetel tema isalt, sepp Osvald Kostabilt (1907–2005).

«Meie laste päeva» 10.
sünnipäeva tort.

Lõkked ja grillimine ohutuks!
Sõmerpalu vallas on koduse jaanilõkke tegemine
lubatud. Avalikel üritustel
tehtavad lõkked tuleb kooskõlastada
päästeametiga
(info telefonilt 1524).
Lõke või grillahi peab
olema hoonetest ohutus
kauguses.
Lõkke- või grillimiskoha
ümbrus tuleb puhastada
kuivanud taimestikust ja
muust
põlevmaterjalist.
Kasulik on kuiv maapind
veega märjaks kasta ning
lõkkekoht kivide või mittesüttiva pinnasega piirata.
Lõkked ja grillahjud peavad kasutamise ajal olema
pideva järelevalve all ning
käepärast tuleb varuda kustutusvahendid: liiv, vesi või
pulberkustuti.
Pärast grillahju kasutamist või lõkke tegemist
tuleb lasta põlevmaterjalil täielikult ära põleda või
jäägid kustutada. Tuld on
lubatud teha vaid nõrga
tuulega. Metsas tohib lõket
teha vaid selleks ette nähtud
ja tähistatud kohas.
Kuigi lõkke tegemisel
või grillimisel ei ole vanuse
alam- ega ülempiiri, ei tohiks lapsed ilma täiskasvanuta tuld teha. Infot ohutu
tuletegemise kohta saab
http://www.paasteamet.ee/
et/kodanikule/tuleohutus/.
PÄÄSTEAMETI
LÕUNA PÄÄSTEKESKUS

3

Sõmerpalu Sõnumid

Väljasõit

«Terast pudruni»

28. mail toimus Sõmerpalu
kooli 1.–4. klassi õpilaste
aastalõpuekskursioon Tartusse. Külastasime Tartu
mänguasjamuuseumi. Seal
nägime väga vanu mänguasju, millega mängisid
meie laste vanemad ja vanavanemad. Tore oli!
Lapsed said ka ise paberist mänguasju meisterdada. Seejärel suundusime
Tartu seiklusparki. Seal oli
võimalik läbida kas kergem
või raskem seiklusrada.
Lõpetuseks
sõitsime
parvlaevaga Pegasus kaunil
Emajõel.

27. aprillil toimus Sõmerpalu kooli 9. klassi õpilaste
eestvedamisel iga-aastane
õpilaskonverents.
Abiks
oli nõu ja jõuga õpetaja
Viia Haller. Õpilased tegid
ettekanded teraviljadest.
Külalisesinejaks oli Roosu
talu peremees Ivar Rosenberg, kes kõneles maaharimisest ja põllukultuuridest.
Maitsti erinevaid putrusid, võisteldi teraviljade
tundmises, rühmatööna
valmis teraviljadest pilt.
Saadud teadmisi sai kontrollida viktoriinis.

ANNELI JÕELOO,
õpetaja

GERHARD MANDLI
9. klass

Valla perepäev Sõmerpalu koolis
KRISTEL KAUN,
õpetaja
7. mail toimus Sõmerpalu
koolis juba traditsiooniks
saanud valla perepäev.
Õhtu algas kontserdiga.
Esinesid Sõmerpalu lasteaia lapsed ja põhikoolide õpilased. Pärast aktust
oli kõikidel võimalik töötubades tegutseda. Perepäeva tegevused olid sel
aastal väga mitmekesised.
Meisterdamist jagus nii
suurtele kui väikestele. Kohale oli tulnud ka külalisi
väljastpoolt valda.
Traditsiooniliste kaarti-

Osula kodutütarde ja noorkotkaste kevad

Laager Saarjärvel
27.–28. mail toimus Sõmerpalu põhikooli 5.–9. klassi
õpilaste
traditsiooniline
looduslaager Saarjärvel.
Esimesena sõitsime Leevile, kus meid jagati kummipaatidesse ja räägiti ka
ohutusnõuetest. Siis saime
paadid jõkke lükata ja algaski veematk looduskaunil
Võhandu jõel.
Süvahavva villavabrikus
näidati meile, kuidas lambavillast lõng valmib. Edasi
sõitsimegi Saarjärvele.
Korraldasime ka fotojahi. Õhtul toimus esinemine, kus võistkonnad esitasid
enda väljamõeldud näidendeid. Meie näidendi teema
oli «Hipid».
Järgmisel päeval oli
matk. Matka ajal pidi korjama looduslikke asju. Hiljem tuli neist luuletus teha.
Mõõtsime looduses pikkust
ja tegime mullitorni.
Mulle meeldis laager
väga. Soovin, et sellised
laagrid toimuksid igal aastal.
ANITA LAANEJÕE
5. klass

de ja lilleseadete kõrval pakkus pinget robootikaklass,
mille korraldas Võrumaa
kutsehariduskeskus. Oma
kooli tutvustava töötoaga
olid kohal ka Valga kutsehariduskeskuse esindajad,
kes õpetasid martsipanist
voolimist, metallile graveerimist ja palju muud. Aila
Näpustuudio õpetas valmistama pärlitest liblikaid.
Saalis tegutsesid näomaalijad, juuksurid, meigikunst- Ühine meisterdamine valla perepäeval.
nikud ning kehakinnitust
pakkus Ampsula kohvik.
Ürituse mõte on olnud valla peresid üksmeelselt
Õues korraldati spordi- lapsed, kool ja vanemad sel kenal neljapäevaõhtul
võistlusi. Kõige muu kõr- tihedamale koostööle juh- oma koolis aega veetmas.
val said külalised nautida tida. Väga soe tunne oli Aitäh kõigile osalejatele ja
lõõgastavat massaaži.
näha nii palju Sõmerpalu korraldajatele!

KAJA PARKER,
rühmajuht
KRISTELLE TERVE,
toetajaliige

Meie õpilased koos õpetaja Pähnaga TV10 Olümpiastardil.

Kolmas koht
TV10 Olümpiastardil
AIVE PÄHN,
Osula kooli kehalise
kasvatuse õpetaja
TV 10 Olümpiastarti 44.
hooaja ﬁnaalvõistlus toimus 10.–12. juunini Kuressaares.
Osula-Sõmerpalu
kooli
võistkonda kuulusid seekord ainult Osula kooli
õpilased, kes saavutasid väikeste koolide arvestuses III
koha Parksepa ja Orissaare
kooli järel.
Väga tubli oli nooremate poiste arvestuses Reio
Metsla, kes saavutas üheksavõistluses 4339 punkti-

ga 9. koha. Eriauhind ja I
koht üksikaladelt kuulusid
Reiole 60 m tõkkejooksus
ja kaugushüppes.
Tauri Täht, kes oli väga
visa, sai üheksavõistluses 2013 punkti. Vanemate poiste üheksavõistluses
esindas Joosep Perv ainukesena võistkonda (5311 p).
Nooremate tüdrukute
kuuevõistluses sai ErnaHeleene Mölder 3362
punkti ja Lauren Jaanus
2759 punkti. Vanemate
tüdrukute kaheksavõistluses kogus Jane Paulus 4298
punkti ja Annemarii Bendi
4146 punkti.
Tüdrukud ületasid ennast ja tegid mitmel alal
isikliku rekordi.
Suur tänu Osula koolile
ja Eesti Pagarile!

22. aprillil toimus Pikakannu kooli juures
jüripäeva
matkamäng.
Osula rühmast osalesid
Riho Parker, Kaili Terve,
Erna-Heleene Mölder ja
Deivid Vunder.
Võistkonnad liikusid maastikul orienteerumiskaardi
abil kontrollpunktidesse,
kus tuli täita mitmesuguseid ülesandeid.
Võrumaa kodutütarde
ja noorkotkaste võistlusmatk «Rene retk» toimus
Piusa jõe ürgorus 30. aprillist 1. maini. Osula rühmast
osalesid Eeva Varrik, Signe
Kallion, Kristin Hera Kai
Kahre, Jos Kristian Krevald,
Henri Helekivi, Taavi Perv
ja Magnus Arulepp.
Kõik 12 võistkonda läbisid öise luureülesande
ning sealt saadud juhistega
suundusid varahommikul
rajale.
20. mail oli üleriigiline

Juss Riivik, Henri Helekivi, Taavi Perv, Joosep Perv ja Jos
Kristian Krevald.

kodutütarde ja noorkotkaste vormi kandmise päev.
27. mail tähistas Võrumaa malev noorkotkaste organisatsiooni 85. aastapäeva
Võrus rongkäiguga Kaitseliidu juurest kesklinna.
Sellele järgnes Kesklinna pargis pidulik koondus,
kus tunnustati tublimaid.
Taavi Perv sai noorkotka
hoolsuspaela. Jos Kristian
Krevald, Juss Riivik ja Joosep Perv said noorhauka
hoolsuspaela.

5.–7. juunini osalesid
kodutütred ja noorkotkad igast Võrumaa nurgast Vastseliina vallas Voki
külas toimunud suvises
maakondlikus laagris. Kolme päeva jooksul koguti
teadmisi õpitubades, käidi
matkadel, võisteldi spordi- ja matkamängudes ning
veedeti aega heade sõprade
seltsis.
(Tekst võetud: https://
w w w. f a ce b o o k . co m /
nooredkotkad?fref=ts)

Maidu Jaasoni fotod
Osula põhikooli lõpetajad 2015. Tagareas: Signe Kallion, Urmo Variko, Tarmo Kase, Sirle
Kivi, Magnus Arulepp ja klassijuhataja Mai Kurrikoff. Esireas: Kristin Hera, Brändon
Müürsepp, Laura-Anett Kreevald, Kevin Kahar ja Raiko Täht.

Sõmerpalu põhikooli lõpetajad 2015. Tagareas: Gerhard Mandli, Rauno Kahre, Rednar
Vunder, Karmo-Kris Reintamm ja Marti Meier. Esireas: Krislyn Mõttus, klassijuhataja Maarja
Tamra, Kenti Jõõger, Annabell Dontsov, Karl Johannes Kikkas, Egerta Aher ja Eva-Lisa Ehte.
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Sõmerpalu Sõnumid

Valla jaanipäevapidu 23. juunil Harjumäel
Kella 18–20 õhupüssist laskmise võistlus, mammutijaht (odavise).
Kell 18 lastejooks (kuni 6a, jooks sirgel).
Kell 18.10 lastejooks (7–9a tüdrukud ja poisid, jooks sirgel).
Kell 18.20 ümber Harjumäe jooks (10-12a, 13–15a tüdrukud ja poisid, naised, mehed;
üks ring, jooksjatel seljas killuvest ja peas kiiver).
Kell 18.30 mudilaste võistlus laval (koolieelikud),
kombineeritud võistlus aja peale (7–9a, 10–12a, 13–15a tüdrukud ja poisid).
Kell 19 sangpommi rebimine (32 kg, mehed, kordade arv).
Kell 19.15 kombineeritud võistlus kärgperedele (mees, naine, üks laps), vägikaikavedu (18–26a noored),
mehed).
Kell 20 köievedu (täiskasvanud, võistkonnas kolm meest, kaks naist).
Kell 20.30 kaunite kodude autasustamine ja võistluste võitjate auhindamine.
Sõmerpalu valla suveniir 2015 auhind.
Võistluste peakohtunik on Toomas Kaun
Jaanituli kell 21. Tantsuks mängib ansambel Meremees.

Urvaste koguduse leerikool

Eks nüüd hakkab usinamatel juba mõni taim saaki
andma, nii et varsti on turule oodata värsket kurki.
Ja ega maasikaaegki enam
kaugel ole.
Ootame nii meie valla
tootjaid kui ka tarbijaid
turule! Taluturg tegutseb
ikka Osula bussijaamas igal
reedel kell 18.

Matteuse
evangeeliumi
lõpus
ütleb
Jeesus: «Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad,
ristides neid Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse ja
õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil
käskinud! Ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni.» (Mt 28:19.20)
Seda Jeesuse käsku on kirik alati püüdnud täita. Selle ristimiskäsu juurde kuulub ka ülesanne õpetada ristituid tundma Jumala tõotusi ja tahtmist.
Konﬁrmatsioon ehk leeriõnnistamine tähendab ristimise kinnitamist: täisealine inimene tunnistab leerijumalateenistusel oma lapsepõlves vanemate poolt soovitud ja
toimetatud ristimist. Tehes seda, kinnitab ta oma usku Jumalasse ja tunnistab oma pühakojaks selle kiriku, kus ta
konﬁrmeeritakse.
Leerikool tähendabki aega, mil õpitakse tundma ristiusu ja koguduse elu põhitõdesid ning antakse orientiirid
kristlasena elamiseks. Selline õpiaeg on eelnenud täisealiste
ristimisele ja konﬁrmatsioonile läbi kogu kiriku ajaloo.
Konﬁrmatsiooni kaudu saab ristitud koguduseliikmest
täisõiguslik koguduse liige. See annab talle õiguse osaleda
armulaual, laulatada oma abielu, ristida oma lapsi, olla lapsele ristivanemaks ning osaleda koguduse juhtorganite valimistel. Samas on iga koguduseliikme aukohuseks toetada
kogudust iga-aastase liikmeannetusega (meie koguduses
15 eurot aastas), osaleda vastavalt võimalustele koguduse
elus ja töös ning kasvada usus, armastuses ning Jumala ja
kaasinimeste teenimises.
Leeriiga algab 15. eluaastaga. Esialgu oligi leer mõeldud
noortele: nn leerist lahtisaanu tunnistati täiskasvanuks. Tänapäeval ei ole leer enam küpsuseksam, vaid ettevalmistus
kogudusega liitumiseks. Seepärast võib seda teed ette võtta
igas eas. Mõnikord tulevadki leeri just need, kellel esimene
noorus seljataga ning rohkem aega ja tahtmist elu üle järele
mõelda. Urvaste koguduse keskmine leerilaste vanus on 29
eluaastat.
Leerikooli on teretulnud ka see, kes peab end ristiusku
puudutavates küsimustes kahtlejaks. Leer ongi mõeldud otsijatele ja ausatele küsijatele. Kristlik usk ei ole
pime kuulekus kellegi sõnastatud tõdede ees, vaid pigem
pidev liikumine taipamise ja selguse poole. Leerikursusel on hea võimalus uurida ja arutada, mida ristiusk
endast kujutab ning mida tähendab elada kristlasena.
Lõpliku otsuse kogudusega liituda teeb igaüks ise. Mingeid eelteadmisi leerikooli tulijalt ei nõuta. Oluline on
siiras huvi ja valmisolek pisut pingutada, leeritunnis ja
jumalateenistusel käia ning Piiblit ja katekismust lugeda.
Kui te ei ole ristitud, siis pole seegi takistuseks. Sel juhul
ristitakse teid enne leeriõnnistamist. Leerikursus lõpeb
tavaliselt pühapäevasel leeriõnnistamise jumalateenistusel.
Kõigile leerilastele üks mõttetera: pärast leeriõnnistamist
oleks õnnistuseks osaleda ka järgmisel pühapäeval jumalateenistusel. Seda on nimetanud vanad koguduse liikmed.
Urvaste koguduses toimub leerikool kahel-kolmel korral aastas, kestab ligi kaks kuud. Püüame olla paindlikud,
et osaleda saaksid ka tööl käivad ja/või pereinimesed.
Olen leeriõpetust andnud nii individuaalprogrammina kui ka internetipõhiselt. Ka sellisel juhul saab Urvaste koguduse liikmeks.
Suvine leerikursus algab Urvaste kirikus 23. juunil
kell 12 ja lõpeb augustikuu teisel pühapäeval. Heimtali
kiriku juures algab leerikursus 12. juulil kell 15 ja lõpeb 9. augustil.
Kellel möödub 25 aastat leerikoolist, neid oodatakse 5. juulil kell 11 Urvaste kirikusse hõbeleeripühale.
Kellel möödub leeriõnnistamisest 50 või 60 aastat, neid
oodatakse 26. juulil Urvaste kirikusse kuldleeripühale.

ELGITA KENDER

ÜLLAR SALUMETS, Urvaste koguduse õpetaja

Küttepuude müük. Tel 504 5266. Janek Paulus.

Taluturu neljas
hooaeg on hoos
Esimestel turupäevadel olid
müügil peamiselt taimed.
Rahvast oli rohkesti uudistama tulnud ja enamik sai
ka endale vajaliku ostetud.
Avapäeval tuli meile
üllatusena Harri Lindmets,
kes rõõmustas rahvast oma
kandlemänguga.

Päike sind hellalt iga päev paitagu...

Õnnitleme lapse sünni puhul!
Signe Palok ja Rene Reest
tütar REBECCA

Õnne sünnipäevaks!
Õnn ei ole ime mingi, ei ta kanna kuldseid kingi.
Teda otsida ei tasu imemaalt – ta seal ei asu.
Õnn on soe ja ilus kodu, mis on just te enda nägu.
Õnn on töö ja õnn on sõbrad, kes teid ikka õnnitlevad!

Juuli

August

Virve Veedler 85

Natalia Kukumägi 85

Tõnu Randma 80

Maie Jaaska 70

Leida Vatsk 80

Lija Kaska 70

Tõnu Vaask 75

Tõnu Aarma 70

Heli Potter 70

Elsa Leis 89

Milda Kõva 88

Herta Raag 87

Olev Repp 86

Leida Rehkli 87

Ülo Arengu 84

Ilme Lehepuu 84

Heldur Kiri 83

Tiedrich Raidma 82

Heino Kender 82

Helle-Mall Kokaselts 81
Leili Kreitsberg 81
Ilma Ploomsaar 82

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

Mälestame meie hulgast
lahkunuid
Leida Villakov
Irene Saavel
Igor Danilson

Kirikuteated
23. juunil võidupüha. Kell 11 Urvaste kirikus laste ristimine. Kell 14 Kaika kalmistupüha.
24. juunil kell 11 Urvaste surnuaiapüha. Mängib Antsla
orkester. Mälestamisi võetakse vastu koguduse kantseleis
alates kella 9st ja kalmistul alates kella 10st. Kell 10 Urvaste kirikus piht ja armulaud.
28. juunil kell 11 Osula esimene kalmistupüha, kell 14
Kraavi kalmistupüha.
5. juulil kell 11 Urvaste kirikus hõbeleeripüha. Kell 16
jumalateenistus Antsla palvemajas.
12. juulil kell 11 Antsla kalmistupüha. Kell 14 Heimtali
kirikus kontsert-jumalateenistus. Pindi naisansambel Jubilate. Pärast toimuvad piknik ja õnneloos.
Buss Heimtalisse väljub Antsla kesklinnast kell 13.10,
Vaabinast 13.15, Linnamäelt 13.20, Osulast 13.30. Pärast
sõidab buss samal marsruudil tagasi.
19. juulil kell 11 jumalateenistus Urvaste kirikus, kell 16
Antsla palvemajas.
26. juulil kell 11 Urvaste kirikus kuld- ja briljantleeripüha. Kell 16 Antsla palvemajas.
2. augustil kell 11 jutlustab Urvaste kirikus sõpruskoguduse õpetaja Gunnar Grahl Paderbornist. Pärast piknik.
9. augustil kell 11 Urvaste kirikus ristimine ja leerilaste
õnnistamine. Kell 14 Heimtali kirikus.
23. augustil Osula teine kalmistupüha.
Koguduse kantselei on avatud T, K. R ja P kella 9.15–11. Muudel aegadel tuleb kokkusaamine kokku leppida tel 511 8271. Urvaste kalmistuvahi Aimar Salumetsa telefon on 5695 0601. Koguduse kodulehekülg
urvaste.eelk.ee; e-posti aadress urvaste@eelk.ee.

ÜLLAR SALUMETS, Urvaste koguduse õpetaja
Väljaandja: Sõmerpalu Vallavalitsus, Trükk: AS Võru Täht

