DETSEMBER 2016
Jõuluõhtul tähistaevas
on siin kaunilt säramas.
Isa kaugelt lahti kaevas
hanged koduväravas.
Aisakella hellas kajas
põder peatus läve ees.
Taas on meie kodumajas
jõulurõõmud tubades.

Hea vallarahvas!
Kaunist jõuluaega ja ilusat uue aasta ootust!
SÕMERPALU
VALLAVALITSUS JA -VOLIKOGU

Sõmerpalu koolist saab
teenusekeskus
MAARIKA ROSENBERG
2017. aastal sulgeb Sõmerpalu kool uksed. Endise
koolimaja
ruumidele
kasutuse leidmiseks loodi
töörühm ja nüüdseks on
otsutatud, et majast saab
teenuskeskus.
Töörühm koos vallavallavalitsuse ja volikoguga jõudis
seisukohale, et maja ei tohi
jääda tühjaks. Soovi majas
ettevõtlusega tegelda on
avaldanud mitu meie valla
ettevõtjat.
Töörühma ja vallavalitsuse ettekujutus on, et tegu
on multifunktsionaalse majaga, kus saab tegelda nii
huvitegevuse kui ka ettevõtlusega.
Pärast
haldusreformi
tuuakse vallavalitsuse ruumidesse ka perearstikeskus.
Keskus saab endale hea

ligipääsetavusega
avarad
ruumid. Ka raamatukogule
leitakse parema ligipääsetavusega ruumid. Arutelus on
ruumide rendihinnad.
Praeguseks on leidnud
endale pesa noortekeskus.
2017. aasta veebruarist
hakkab tööle ka maja haldusjuht. Haldusjuhi töö on
pakutavate teenuste väljatöötamine ja arendamine
ning majandusküsimustega
tegelemine.
Ühinemislepingus on
Sõmerpalu teenusekeskus
munitsipaalobjektina
ka
kirjas. See tähendab, et hoone kütte- ja elektrikulud
jäävad valla kanda.
Maja on heas korras,
kuid võimlapoolne osa vajab soojustamist ning olmetingimused parandamist.
Vallavalitsus loodab, et loodav teenusekeskus leiab aktiivset kasutust.

Sõmerpalu koolimajas hakkab paiknema teenusekeskus.

Talihooldusteenusest
talvehooajal
Kurenurme
piirkond:
Haidaku, Liiva, Haava,
Majala, Hargi, Rauskapalu,
Horma, (Linnamäe kool) –

FIE Vana-Hansi Talu, Märt
Perv, tel 5649 6224.
Osula-Sulbi piirkond:
Osula küla ümbrus,Alakülä,
Mäekülä,
Sulbi
piirkond (Pulli, Kahro, Leiso,
Haamaste,
Peetrimõisa,
Mustja, Lilli-Anne, Kärgula,
Sulbi, Rummi, Heeska)

Osula kooli spordisaalis käis 9. detsembril vilgas jõululaat, jätkus nii müüjaid kui ostjaid.

Osulas peeti
jõululaata
TUULIKE MÖLDER
9. detsembril toimus
Osula koolis jõululaat,
sel korral pisut teisiti
kui tavaliselt.
Koolipäev algas kell 11
ning lõppes kella 17ks,
kui algas laat.
Kohapeal oli näha,
et tore on, kui saab
oma tooteid müüa, tore
on, kui saab kaaslastelt
osta, töötubades meisterdada, kohvikulauas
juttu puhuda ning loteriiga õnne proovida.
Heategevuslik loterii on aastaid andnud
võimalusi õpilasomavalitsusel üritusi korraldada.
Laadal olid oma
toodetega ka Võrumaa
õpilasﬁrmadningkohalikud ettevõtjad.
Õhtune aeg, et ka
vanemad ja külarahvas
saaksid laadast osa, õigustas end.
Piparkoogihõngulist jõuluaega vallarahvale!

– FIE Väikeroosu Talu, Ivar
Rosenberg, tel 517 6330.
Linnamäe-Kurenurme
piirkond: Pritsi–Linnamäe,
Hutita, Udsali, Keema, Kurenurme, Pritsi, Hänike,
Alapõdra – FIE Väikemetsa Talu, Taavi Serv, tel 516
6018.

Kristiin Männik, Kätlin
Männik ja Kaisa Rosenberg
jõulupäraselt sätendavaid
mufﬁneid müümas.
Tanel Tamm, Kristo-Davo
Kons ja Hain Zuppur Võru
gümnaasiumi
õpilasﬁrmast Wimeck valmistavad

puust seinakelli.
Osula kooli 8. klassi õpilane Ode-Lisette Rosen
tegi pitsasaiad loovtööna.
Hindamuskomisjoni liikmed
(direktor Anti Ossis, õppealajuhataja Marianne Kanep ja õpetaja Merlin Mürk)
tulemust maitsmas.

Punaküla
piirkond:
Punakülä, Mustassaare, Varese, Sõmerpalu alevik ja
küla, Järvere, Osula, Sõmerpalu vallavalitsus – Varno
Räst, tel 5343 3570.
Paneme inimestele südamele, et hooldusmehed on

ka inimesed, igale poole
nad kohe ei jõua ega peagi
jõudma.
Väike
talverõõmude
nautimine lumelabidaga
tugevdab südant ning teeb
meie tervisele head.
Kelle tööpäev algab väga
vara või lõpeb hilja, kellel

on vaja arsti juurde minna või hooldaja ligipääsu,
võiks
teenusepakkujaga
kokku leppida erilahendused. Täpsem info vallamajast (tel 786 8800).
SÕMERPALU
VALLAVALITSUS
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Osula külaseltsil täitus 20. tegutsemisaasta
ANNIKA JOHANSON
MTÜ Osula Külaselts
25. novembril pidas oma
20. sünnipäeva Osula
külaselts. Pidu peeti
sünnipäevalapse vääriliselt Vastseliina piiskopilinnuses
Neuhauseni
peamajas.
Üle peamaja ukseläve astudes võttis meid vastu
ajastutruu linnusehärra isiklikult ja ka kogu
ülejäänud õhtu möödus
keskaegses
meeleolus.
Linnusehärra Ivar Traagel
tutvustas meeleolukalt Osula külaselts tähistas oma 20. tegutsemisaastat Vastseliina piiskopilinnuses.
linnuse ajalooga seonde väljapanek. Soovijatel oli luvat metallist rõngasvesti,
duvaid väljapanekuid ja vanemate argipäevast.
rääkis juurde tõestisünKõhedust tekitav oli võimalik rõivastuda rüüt- peas kiivrit ja käes mõõka.
dinud lugusid meie esi- keskaegsete piinamisriista- liks, kes kannab 16 kilo kaaKõige erilisemaks tegi

linnuse aga fakt, et tegu
on palverändurite seas
jälle järjest rohkem tuntust koguva sihtkohaga. Linnuse on pühaks
paigaks tunnistanud ka
Rooma paavst.
Õhtu lõpuks oodati
külalisi pärast roosiveega kätepesu rikkalikku ja
ajastutruude roogadega
sünnipäevalauda.
Täname kõiki külalisi:
Sõmerpalu vallavalitsust,
Kurenurme, Sõmerpalu
ja Järvere külaseltsi ning
Sulbi maarahva seltsi külaskäigu ja hea koostöö
eest.
Samuti suur tänu kõikidele meie oma külaseltsi liikmetele vahva ja
meeleoluka peo eest.

Tagasivaatavalt ja etteruttavalt

Ene Kerge Sõmerpalu
vallamajas oma viimasel
tööpäeval.

Head Sõmerpalu valla inimesed! Alustan oma kirja
viimast korda sellise pöördumisega, sest järgmisel aastal saab Sõmerpalu vallast
osake Võhandu valla nime
kandvast haldusüksusest.
Natuke üle kahe aasta tagasi saite augustikuu vallalehest lugeda, et asusin meie
valda arendus- ja majandusspetsialisti ametikohale. Tulin siia tööle suure missioonitunde ja ootusärevusega.
Minus oli tohutu soov midagi oma kodukandi jaoks

ära teha, osaleda toredates
arendusprojektides ja aidata
kaasa meie inimeste heaolu
kasvule. Nüüd on minu aeg
siin ümber saamas ja siirdun uusi väljakutseid esitavale töökohale.
Tagantjärele vaadates on
mul hea meel, et olen saanud osaleda mitmes meie
valda otseselt või kaudselt
puudutavas projektis. Mõningate tulem on veel tulevikus, aga sissetallatud tee
on olemas.
Õige pea näeme, kuidas

Mida tasub teada torude külmumise kohta
Saabunud külmad ilmad
võivad kaasa tuua ebameeldiva üllatuse �− veetorustiku külmumise.
Kõige ohtlikum periood,
mil tuleks torude külmumisele erilist tähelepanu
pöörata, on just ilma muutumise aeg, kui pikemat
aega olnud külmadele järgneb õhutemperatuuri tõus
(maapinnale tekib sulanud
lumest veekiht, mis võib
maapinna külmumise piiri
veelgi alandada).
Veetorud on üldjuhul
metallist või plastist. Kui
toru külmub, on jäätunud
vee maht suurem ning paisudes võib torustik lõhki
külmuda. Plasttoru on üldjuhul elastsem ja vee külmumise korral annab veidi
järele. Seetõttu on plasttoru
lõhkemise oht väiksem, kuid
korduval läbikülmumisel
võib ta siiski puruneda.
Ehitusnormide kohaselt
tuleb veetoru paigaldada
allapoole maapinna külmumise piiri. Kui see ei ole
tehniliselt võimalik, tuleb
kasutada torude lisasoojustamist kas torustiku isolee-

rimise või küttekaabli paigaldamisega. Kindlasti tuleb
silmas pidada veetoru majja
sisenemise asukohta. Tuleb
ette, et väljaspool hoonet
asuv toru ehitatakse vastavalt ehitusnormile, kuid
veetorusisend paigaldatakse
näiteks vaid 80 cm sügavusele. Sellisel juhul on oht, et
käreda külmaga tekib just
sisendi (vundamendi) juurde n-ö külmasild ning vesi
torustikus külmub.
Lihtsaim ja ökonoomseim meetod külmasilda
vältida on kasutada küttekaablit või katta veetoru
EPS-isolatsioonikooriku või
mineraalvillast soojustusega (isolatsioon peab olema niiskuse eest kaitstud,
sest muidu võib soojustuse
efektiivsus märgatavalt väheneda).
Samuti ähvardab suurem
külmumisoht
torustikke,
mis ristuvad või paiknevad
teeradade või sissesõiduteede
all. Soovitus on valida teine
liikumistrajektoor. Kui seda
pole võimalik teha, siis saab
paigaldada ristumiskohtadele
spetsiaalsed matid.

Paljude hoonetes asuvate
veetorude külmumine saab
alguse veemõõdusõlmedest,
kus külmaperioodil langeb õhutemperatuur alla 0
kraadi.
Olukorra lahendaks see,
kui veemõõdusõlme juurde
paigaldataks ajutine küttekeha, mis hoiab temperatuuri
üle 0 kraadi. Kuna üldjuhul
on veemõõdusõlm keldris,
siis aitaks ka keldri akende
ja uste soojustamine. Vundamendi läbiviik või mõni
muu toru majja sisenemise
koht ongi kõige ohtlikumad
kohad. Tavaliselt on külmasildade tekkimise põhjuseks
soojustamata vundament
ja vähe köetud ruum. Liiga
madala õhutemperatuuri
korral võib veearvesti veemõõdusõlmes külmuda.
Üldjuhul tunneb külmunud veearvesti ära purunenud klaasi või klaasi alla tekkinud vee järgi, pärast mida
lakkab arvesti töötamast.
Vee-ettevõte tuletab meelde, et veearvesti külmumisel tuleb kliendil hüvitada
veemõõdusõlmes asuv veearvesti koos paigaldamis-

saab täiesti uudse välimuse
ja sisu meie lasteaed Lepatriinu. Osula koolist saab
nüüdisaegne õpikeskkond;
asumite vahel toimib jalgja jalgrattateede võrgustik; Järvere ja Osula kandi
ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemid uuenevad;
Sõmerpalu koolihoonesse
tekib uudne teenusekeskus;
laienevad sportimisvõimalused ja piirkonnas toimib
ettevõtjatevaheline koostöö, mida toetab ettevõtjate
ümarlaud.

Tahan öelda kõigile inimestele, kelle toel ja kaasabil
on nii mõndagi meie vallas
ära tehtud, suur aitäh! Teie
abiga on saanud teoks suured muutused ja tänu teile
on meil siin uusi unistusi,
mida täita.
Advendiajal soovin kõikidele valla elanikele ja külalistele ilusat jõuluaega ja
unistuste täitumist!

kuludega.
Kaugloetavate
arvestite puhul ulatub kulu
suurus kuni 100 euroni.
Suvilates või hoonetes,
mida iga päev ei köeta, tuleks vesi ajutiselt sulgeda ja
torustik veest tühjaks lasta.
Vee sulgemist liitumispunktist saab tellida ASi Võru Vesi
avariitelefonil 515 0315.
Üheks abinõuks veetoru
külmumise vastu on veekraan nirisema jätta, sest
liikuv vesi ei külmu.
Juhul kui teil kinnistusisene veetorustik siiski ära
külmub, soovitame abi saamiseks pöörduda ASi Võru
Vesi või teiste torutöid tegevate ettevõtete poole.
ASi Võru Vesi avariitelefon on 515 0315.

hoovis ristuvad, tuleks valida teine liikumistrajektoor.
Kui see ei ole võimalik, saab
ristumiskohtadele paigaldada spetsiaalsed matid.
- Kui spetsialist avastab,
et toru on paigast nihkunud, roostetanud või lekib,
on koos parandustöödega
soovitatav paigaldada kogu
torustik sügavamale, kuhu
külm ligi ei pääse. Joogivee
plasttorule on tänapäeval
võimalik paigaldada ka
spetsiaalne küttekaabel.
- Kui veearvesti asub kaevus, tuleks talveks soojustada kaevukaas. Selleks sobib
näiteks 100 mm penoplast,
millest tuleb lõigata kaevukaane suurune kate ja asetada see kaane alla.
- Kindlasti ei tohi hakata
jäätunud veetoru ise lahtise leegiga sulatama! Abi
saamiseks tuleb pöörduda
kas oma vee-ettevõtte või
torutööde teenust pakkuva
eraettevõtte poole, kellel on
olemas sulatamiseks mõeldud riistvara. Näiteks plasttorude lahtisulatamiseks on
olemas spetsiaalsed aurutid
ning metalltorude jaoks
elektrilised seadmed.
AS VÕRU VESI

Eesti Vee-ettevõtete Liit
soovitab, kuidas käepäraste vahenditega torustiku
külmakahjusid vältida:
- Hoonetes ja eriti keldrites tuleks veenduda, et
talvekülm ei pääse torustikule ligi. Torude ja akende soojustamiseks sobivad
käepärased vahendid nagu
vanad riided, ajalehed, vill,
penoplast jm.
- Kui sõidutee ja torustik

ENE KERGE, endine Sõmerpalu valla arendus- ja
majandusspetsialist

Heategevuspäev
Sõmerpalus
6. novembril korraldas MTÜ
Maana koostöös Sõmerpalu
valla külaseltsidega heategevusürituse Sõmerpalu valla
vähekindlustatud perede
toetuseks. Üritus toimus
Sõmerpalu põhikooli väikeses saalis päevajuht Kadri
ehk Aili Kase juhtimisel.
Päeva alustas abipolitseinik Tiit Tõnts lühikese
ülevaatega helkuri vajalikkusest. Ta jagas helkureid
neile, kellel seda sel päeval
kaasas ei olnud.
Järgnes kontsert, kus
esinesid Kärgula pärimusmuusikaring Katrin Soone
eestvedamisel, laululapsed
Reena Kamber Sõmerpalu
koolist ja Hanna Lysette
Täkker Osula koolist ning
laulu- ja pillipoiss Vahur
Solovjov Võru vallast.
Heategevuslikul loteriil
oli pidev järjekord. Sooja
seljankat pakkus Järvere
külaselts, pirukaid ja kooke Sõmerpalu külaselts,
pannkooke maasika- ja
õunamoosiga Kurenurme
külaselts. Sulbi maarahva selts seadis sisse ilutoa,
kus soovijad said lasta teha
massaaži ja meiki ning punuda patse. Aktiivne tegevus oli Wild Esti mängu
juures. Osula külaselts hoolitses kuulutuste trükkimise
ja annetuste eest. Toimus
suur talvekaupade ja peoriiete müük ning ettevõtete
annetatud kaupade oksjon.
Päeva lõpetas Kätlin Kase
näidistrenn.
Täname südamest kõiki
abivalmis inimesi, kes heategevuspäeva toetasid. Heategevuspäeval kogunes 497
eurot. Inimesed said päevast
innustust ja annetusi laekub eurohaaval praeguseni.
Koos külaseltside juhatuse
liikmete ja valla sotsiaaltöötajatega otsustati osta sülearvuti kutsekoolis õppivale
noorele ja parandada ühe
pere küttekolded, et seejärel saaks kutsuda korstnapühkija. Natuke raha jääb
varuks, kui peaks tekkima
mingi hädaolukord. Külaseltside poolt tuli ettepanek
muuta üritus traditsiooniliseks: korraldada seda igal
aastal novembri esimesel
pühapäeval. Järgmise aasta
üritusele võib hakata mõtlema juba praegu.
Endiselt on MTÜ Maana
ruumides Osula külas avatud taaskasutustuba ning
toimib pesupesemisteenus.
Võimalus on osaleda taaskasutuskoolitustel
ning
kududa kaltsuvaipa. Info
telefonil 5300 7038. Jõulurahu kõikidele peredele!
REET KÄÄR
HELEN METSMA
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Meie oma noortekas
LISANNA ELM,
noorte huvijuht
15. novembril avasime pidulikult Sõmerpalu noortekeskuse.
Lindi lõikasid läbi Sõmerpalu valla aasta noor
Melani Väits ning noortekeskuse aktiivi eestvedaja
Kristlin Leotoots.
Selle sündmusega täitus
piirkonna noorte kauaaegne unistus hubasest kohast, kus õhtuti aega veeta.
Noortekas asub Sõmerpalu
kooli spordihoonepoolses

tiivas. Noortekeskuses on
administraatorina
tööl
Helje Võõras, kontakti
saab temaga numbril 5670
8335 või meiliaadressil
somerpalunoored@gmail.
com.
Keskus on avatud esmaspäevast reedeni kella
15.30–19.30. Kõik 7–26aastased noored on oodatud noortekat külastama!
Täname Eesti Noorsootöö
Keskust, Haridus- ja Teadusministeeriumi
ning
Euroopa sotsiaalfondi, kes
on toetanud noorsootöö
arendamist piirkonnas.

Sõmerpalu noortekeskuse avamine.

Jaapani päev Osula koolis
TUULIKE MÖLDER
24. novembril jäid algklasside õpilased pärast
tunde, kuid sugugi mitte
pahanduste pärast, vaid
selleks, et tutvuda jaapani
kultuuriga.
Poisid ja tüdrukud said
selga kimonod ning jagati
viide gruppi. Ühes maaliti hieroglüüfe ja lehvikuid
õpetaja Kairit Thealase juhendusel, teises tehti näo-

maalinguid õpetaja Sirje
Puusepa valvsa pilgu all.
Koos õpetaja Tuulike Mölderiga vooliti valesushit,
õpetaja Laine Värnikuga
lahendati sudokusid.
Ivar Rosenberg õpetas
judot. Töötubade järel tegid
Ivar ja Ragnar Rosenberg
ka väikese näidismat�i.
Seejärel istusime kõik
teelauda. Tee oli maitsev ja
pulkadega söömine põnev.
Usun, et iga laps teab nüüd
Jaapanist pisut rohkem.

Osula kooli 3.klassi õpilased jaapani päeval.

Kultuuri- ja spordiaasta 2016/2017
Aasta on peagi möödas
ning aeg meenutada tehtut ja mõelda tulevikule.
2016. aasta on olnud tegus nii sportlastele kui ka
rahvakultuuri harrastajatele. Toimunud on hulk
oma valla ja ka üleriigilisi
üritusi, kus meie aktiivsed
isetegevuslased ja sportlased on osalenud. Valda on
tulnud ka palju tunnustust

spordi valdkonnas: laskesuusatajad Joosep ja Taavi
Perv, mäesuusataja Jana
Paulus,
kahevõistluses
Annemarii Bendi, maleturniiridel Vello Simm,
Meelis ja Siim Kanep,
Henn ja Elo Rahman,
motospordis Sõmerpalu
motoklubi meeskonnad,
autospordi rahvakrossis
Alar Rosenberg, jõutõstmises Rait Veski.
Väga tublid on koolispordis kergejõustiku-

Rahvarohke isadepäevapidu
TUULIKE MÖLDER
Traditsiooniline
isadepäev 10. novembril Osula
koolis polnud küll otse
algklassiõpilastele mõeldud, kuid suur hulk neist
oli oma vanematega seda
ettevõtmist vaatama tulnud.
Korraldajate jaoks oli toredaks üllatuseks, et külastajatele tuli koguni lisakohti
panna.
Nimelt istusid kõik pidulised kohvikulaudades
ning neid teenindasid ettekandjad.
5. klass korraldas õpetaja Anna-Marita Laanemaa
ettevõtmisel õpilaskohvikut, ja siis see algas.
Osula põhikooli 6.–9.
klassi õpilaste noortemuusikal «Punamütsike viis
aastat hiljem».
Samad noored olid viis
aastat tagasi algklassiõpilased ning esitasid selle originaalversioonis.
Nüüd tuli Punamütsike-

Näidendi «Punamütsike viis aastat hiljem» osatäitjad.

se osatäitjale Annemarii
Bendile mõte seda uuesti
teha.
Lõbusates teatrilaagrites sai lavastusele antud
uus jume.
Lugu räägitakse telesaate vormis, kust ei puudu ka reklaam.
Reklaamides kiidetakse tublisid toetajaid Eesti
Kultuurkapitali Võru-

maa ekspertgruppi ja MTÜd
Maana ning Osula põhikooli
toredaid ettevõtmisi. Pärast
isadepäeva on üles astutud
veel kahel korral.
Etenduse lõpus oli kõigil
peredel ja sõpruskondadel
võimalus end fotoboksis
jäädvustada.
Kõikidele isadele oli väike
kingitus stressi alandamiseks,
sest nemad on selles kõige

ohtlikumas vanusegrupis,
kus süda ei pruugi enam
pingele vastu pidada.
Laudkondadele korraldati ka väike marditraditsioonide ja isade teemaline
mälumäng.
Õhtu lõpetuseks jagati
kõigile küpsisetorti, mille
valmistasid õpilased käsitöötunnis õpetaja Krista
Hüdsi juhendusel.

Võru keele nädal Osula koolis
MERILI ERMEL,
võru keele õpetaja
Üle kogu Vana Võrumaa
tähistati 7.–13. novembrini võru keele nädalat.
Nii televisioonis, raadios
kui ajalehtedes pöörati sel
nädalal rohkem tähelepanu meie piirkonna väärtusele – võru keelele.
Osula koolis oli võimalik
kõigil lastel lugeda võrukeelseid raamatuid lugemispesades, mis asusid teise korruse fuajees ja Osula
raamatukogus. Osaleti ka
ettelugemispäeval «Kullõ,
ma loe sullõ!» Võru lasteraamatukogus, kus 4. klassi
õpilane Madli Soon valiti
oma vanuseklassis üheks
paremaks võru keeles lugejaks.
Koolimaja saalis toimus
7.–9. klassi õpilastele intensiivne võru keele tund, mida

viisid läbi Mariko Faster
ja Merili Ermel. Eesmärk
oli anda igale lapsele võimalus võru keeles lugeda,
kõnelda, kirjutada ning
kasutada infotehnoloogia abi oma teadmiste
kontrollimiseks ja tunni

mängulisemaks muutmiseks.
Nädala jooksul osalesid kõik
huvilised ka veebiviktoriinis
«Ütski tark ei sata taivast».
Koostöös Sõmerpalu lasteaia ja Osula kooliga toimus
lasteaia saalis südamlik võrukeelne kontsert «Om laul»

aladel olnud Osula ja Sõmerpalu kooli õpilased,
juhendajaks Aive Pähn. See
on vaid osake meie tublidest sportlastest, aga need
nimed on Võrumaa spordiuudistest korduvalt läbi
jooksnud.
Rahvakultuuri ja külakultuuri hoidjad on ära
teeninud sügava kummarduse osalemise eest mitmesuguste ürituste korraldamises: pärimuslikud jaanid
Harjumäel, valla lastekait-

sepäeva väljasõit, tervisespordiüritused, teatripäevad, valla juubeli tähistamine suurejoonelise
sünnipäevanädalaga.
Valla
isetegevuslaste aasta oli tihe. Osaleti
memme-taadi pidudel,
Võrumaa öötantsupeol,
Põlvas Uma Peol, Antslas
Urvaste kihelkonna peol,
„Sõmerpalu vald 25” tähistamisel, aidati Sõmerpalu motoklubil hooajalõpupidu sisustada jne.

Sõmerpalu valla kultuurikollektiivid on alustanud
hooaega, valmistudes 2017.
aastaks. Lastekollektiivid valmistuvad koolinoorte peoks,
täiskasvanud Europeadil osalemiseks. Ees ootavad maakondlikud suursündmused
ning Sõmerpalu valla viimane laulu- ja tantsupidu.
Veebruarist alustame Sõmerpalu valla mälumänguturniiri. Plaanis on rajada
valda ka terviserada, kus on
võimalik sõita rattaga ja ja-

Kontsert «Om laul» Sõmerpalu lasteaias.

Esinesid Sõmerpalu lasteaia
keelepesarühm, Osula ja
Sõmerpalu kooli mudilaskoor, Osula kooli 5. klassi
tütarlaste ansambel, 1. ja
2. klassi võrukeelne laulumänguring ja Kärgula laste loominguline ansambel
Sassiku Sokid.
Üheskoos leiti, et sellest
võiks saada meie piirkonna
laste traditsiooniline kontsert.
Võru keele nädala lõpetas Viljandi pärimusmuusikakeskuse koolikontsert
Osulas.
Sõmerpalu ja Osula kooli lastel oli võimalik kuulata
võrukeelseid ja -meelseid
muusikuid, kelleks olid
Tarmo Noormaa ja Lauri
Õunapuu. Sellest kontserdist kujunes õpetlik tund,
kus kuulis lugusid Võrumaalt pärit pillimeestest ja
Võrumaa pärimusest ning
sai ise kaasa laulda.
lutada vankriga. Rada on
plaanitud Mustjapallu ja
Männipallu. Esimeses etapis tähistame raja ja paigutame istumiseks pingid.
Kindlasti jätkame rahvamatkade sarja Sõmerpalu
vallas.
Sõmerpalu vallas toimuvate sündmuste kohta
leiate infot Sõmerpalu valla
kodulehelt (Kultuur – Üritused) ja Facebooki lehelt.
MAARIKA ROSENBERG
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Oled kui värvuke väike,
varsti lusti ja vallatust täis.
Paitab sind õrnalt päike,
maailm muretu näib.






KÄSITÜÜTARÕ AILA MAN
Võru linnas polikliiniku majas Jüri tn 19A

Õnnitleme lapse sünni puhul!

TULE DETSEMBRIS ÕPPIMA:

Fimotikandist ehete valmistamise õpituba
17. detsembril kell 11-15. Õpetab Kaire Luksepp.
Osalustasu 9 €

Jaanika Kallas ja Andi Jõgisuu,
tütar ROSANNA
Silja Grünberg ja
Margus Jõgisuu,
poeg KRISTOF

Eelregistreerimine kuni 15. detsembrini: Vilve.Oja@gmail.com;
tel 554 1999
LISAKS:

TOIMUB 5.-21. DETSEMBRINI VANAVÕROMAA KÄSITÖÖ JÕULUMÜÜK
Kauplemine käib tööpäevadel kell 10-17 ja 17. detsembril kell 10-15.
NB! Kohapeal olevatelt meistritelt saad küsida mistahes käsitööalast nõu.
Täpsem info:
käsitöötare juhendaja Vilve: Vilve.Oja@gmail.com; tel 554 1999
või Näpustuudio perenaine Aila, tel 507 9920

Vaata ka FB lehelt: VANA-VÕRUMAA KÄSITÖÖ





Heategevuslik kampaania
«Osula surnuaed jõuluõhtul särama!»
Juba viis aastat oleme jõuluõhtul üheskoos süüdanud
küünlad Osula kalmistul. Igal inimesel on võimalus
selle jaoks annetada Osula ja Sõmerpalu kaupluses
asuvatesse karpidesse küünlaid.
Küünlad süütame kalmistul 24. detsembril kell 15.
Tule sinagi ja läida tuli koos meiega!
Info: Kristelle, tel 5349 8881;
Maarika, tel 516 5751.

Ostame
metsakinnistuid
ja raieõigust.

ARMAS
SÕMERPALU
VALLA
MUDILANE!
Sind ootab jõuluvana
koos päkapikkudega
JÕULUPEOLE
20. DETSEMBRIL
KELL 11
Sõmerpalu lasteaeda Lepatriinu.
Igale lapsele on magus üllatus valla poolt.
Kui soovite peole tulekuks valla transporti,
siis palun teada anda tel 516 5751
(Maarika Rosenberg) 18. detsembriks.
Peol osalemisest andke kindlasti teada
eespool oleval numbril,
sellest oleneb valla kingituse kohaletoomine.
Kui teil on soov lapsele peol kingitus teha ja see
jõuluvana kingikotti panna, siis on see võimalik.

Tel 507 2544
info@erametsa.ee
www.erametsa.ee

Vaata, pimedus katab maad ja pilkane
pimedus rahvaid, aga sinu kohal koidab
Issand ja sinu kohal nähakse Tema
auhiilgust. Js 60:2

Jõulupühad on
valguse ja
armastuse pühad

Tänuga saadame ära
lõppeva aasta. Oli selles siis rohkem muret ja
rõõmu, õnne või valu.
Üksnes jumal teab, mida
ta meile on andnud kasuks ja mida kahjuks.
Veel pisut aega ja saabuvad jõulud. Need on
Jeesuse Kristuse sünnipühad. Nende pühadega tähistatakse Jeesuse
Kristuse sündimist meie
maailma. «Tõeline valgus, mis valgustab iga

inimest, oli maailma tulemas. Ta oli maailmas ja
maailm on tekkinud tema
läbi, ja maailm ei tundnud
teda ära. Ta tuli omade keskele, ent omad ei võtnud
teda vastu. Aga kõigile, kes
tema vastu võtsid, andis ta
meelevalla saada Jumala
lasteks, neile, kes usuvad
tema nimesse...» (Johannese 1:9.12)
Jõulupühad on valguse
ja armastuse pühad, sest
selgemalt kui iial varem

kõnelevad jõulud Jumala armastusest maailma vastu.
Armastusel on eriline
jõud. Ta lepib, annab andeks, ei otsi omakasu, ta
usub, ta loodab, ta talub
kõike.
Uus aasta aga juba koputab uksele, juba on olemas
uued kalendrid, plaanid ja
tööd, millega tuleb kohe
peale hakata, et aastaga ära
jõuaks teha. Vanemad inimesed räägivad, kuidas aeg
möödub kiiresti. Noorus

aga mõtleb, et aega on
küllalt. Koguja kirjutab, et igale asjale on
määratud aeg, ja aeg
on igal tegevusel taeva all. On öeldud, et
aeg on raha ja et aega
on vähe. Uuel aastal
kingitakse meile 365
päeva ja nendest on
pühapäevi 53.
Urvaste kogudus
ja õpetaja soovivad
imelist jõuluaega ja
õnnelikku uut aastat!

Õnne sünnipäevaks!
Et täituksid alati kõik, mida soovite,
et läheks teil korda, mida iganes proovite,
et saatus peaks te eest helgelt hoolt!
Need soovid on teile meie poolt.

Jaanuar

Ilmar Laasik 85

Arvo Asi 70

Aino Jõgisuu 90

Liidia Sulg 85

Salme Uder 81

Ida-Amanda Kinna 95

Leida Blauvet 81

Erna Kumm 95

Helsi Reiljan 81

Eha Saaron 95

Viira Haller 82

Tiiu Matsin 83

Astrid Kivi 83

Jaan Reiman 92

Anna Petrova 83
Laine Tuvik 84

Veebruar

Koidula Varik 84

Aili Hütt 70

Naima Haug 86

Eno Siidra 70

Loori Halop 86

Peeter Animägi 75

Maria Kongo 88

Valve Käremägi 85

Virve Kärssin 88
Olga-Adele Hõim 94

Tuul puude ladvas tasa kiigub, me
vaikses leinas langetame pea.

Mälestame meie hulgast
lahkunuid
Heikki Raudsepp
Helvi Kikkas
Elgi-Elvine Viss
Ülar Kiri

Jumalateenistused
Urvaste kihelkonnas
24. detsembril jõululaupäeva jumalateenistus kell 17 Urvaste kirikus.
25. detsembril Kristuse sündimise püha jumalateenistus kell 11 Urvaste kirikus (armulauaga.)
Laulab
Urvaste
koguduse
naiskoor;
kell 14 Heimtali kirikus. Laulab Võru naiskoor Tempera;
kell 16 kaunimate jõululaulude laulmine Antsla endises
pritsimajas (Kreutzwaldi 3).
31. detsembril kell 17 vana-aastaõhtu armulauaga jumalateenistus Urvaste kirikus. Laulab kiriku naiskoor.
1. jaanuaril kell 11 Jeesuse nimepäeva ehk uusaasta (nääripäev) jumalateenistus Urvaste kirikus.
6. jaanuaril kolmekuningapäeva jumalateenistus kell 16
Urvaste pastoraadis.
8. jaanuaril Kristuse ristimise püha jumalateenistus kell 11
Urvaste pastoraadis, kell 14 Heimtali kirikus, kell 16 Antsla
palvemajas.
10. jaanuaril kell 17 alliansspalvenädala raames oikumeeniline palvus Urvaste pastoraadis.
Väljaandja: Sõmerpalu Vallavalitsus, Trükk: AS Võru Täht

