JUUNI 2016

Ilusat jaaniaega!
Jaanipäev on iidne suvepüha, aasta tähtsaim püha.
Jaanilaupäeval on tavaks
käia saunas ja külastada
surnuaial omaste haudu.
Õhtul süüdatakse jaanituli, mille ümber kogunetakse ühiselt lõbutsema.
Kaitseliit
korraldab
võidupüha paraadi tänavu
Võrus. 22. ja 23. juunil võib
linnas näha sõdureid, sõjatehnikat, võtta osa ka meele-

olukast kultuuriprogrammist. Kui võimalik, osalege.
Ilusat jaaniaega ja head
saabuvat võidupüha!
SÕMERPALU VALLAVALITSUS JA -VOLIKOGU

Marid naiste tantsupeol
12. juunil toimus Jõgeval
II Eesti naiste tantsupidu
«Mehe lugu», kus osalesid
ka Sulbi Marid.
Vaatamata vihmasele laupäevale oli tuju kõigil hea.
Pühapäeval oli päike väljas
ning kontsertidest saime
südantsoojendava elamuse. Tantsupeo patroonil Ivo
Linnal oli 12. juunil sünnipäev ning ta pakkus ligi 5000
tantsupeolisele ka tüki torti.
Tantsude ajal oli tribüü-

nidelt kuulda meeste huikeid
ja kiidusõnu. Kodudes jälgiti
peo otseülekannet ning ühe
tantsija mees, kes ei võta
muidu naiste kepsutamist
tõsiselt, ütles, et ilus oli.
Tänu meie osalemist
toetanud Sõmerpalu vallavalitsusele, bussijuht Kalle
Kreevaldile, kes meiega need
kolm päeva vastu pidas ja
peredele, kes sel ajal kodus
ilma naisteta toimetasid.
MAARIKA ROSENBERG

Kaunid lauluhääled Sulbis
AIRIKA SAAMO
Sulbi maarahva selts
11. juunil toimus Sulbis dirigent Triin Kochi
kooride IX laulupäev
«Süda, hõiska, helista!».
Eesti üks tunnustatumaid
dirigente Triin Koch juhendab korraga mitut
koori: Tartu Ülikooli akadeemilist naiskoori, Tartu
Ülikooli naiskoori, Tallinna vilistlaskoori, Tartu
Ülikooli kammerkoori ja
kammermeeskoori.
Sulbi on koht, kus
kõik nimetatud koorid
igal kevadsuvel kokku
saavad ja vabaõhulaval
ühise võimsa kontserdi
annavad.
Miks just Sulbi? Sest
Võrumaa juurtega dirigent Triin Koch on Sulbi rahvale omainimene,
kes puhkab peaaegu igal
nädalavahetusel ja tihtipeale tihedamaltki Sulbi
külje all Pöksil.
Tänavune laulupäev
toimus muutliku ilma
tõttu Roosu talu magasiaidas.
Kui kõik lauljad ja

Sõmerpalu valla aukodanik Jaan Reiman tänab Triin Kochi ilusa laulupäeva eest.

pealtvaatajad olid aita kogunenud, oli vana väärikas
hoone puupüsti täis.
Kontsert möödus ülevas
meeleolus, iga loo lõpus tänati lauljaid suure aplausi ja
rõõmuhõisetega.
Laulupäeva lõpus võttis
sõna meie valla aukoda-

nik Jaan Reiman, kes tänas koorijuhti ja lauljaid
imetoreda kontserdi eest
ja avaldas siirast heameelt
selle üle, et tema kodutalus
Pöksil niivõrd vahva seltskond on omale peatuspaiga
leidnud.
Laulurahvas tänas Sul-

bi inimesi ja eriti Roosu
talu, kes kontserdi korraldamisel alati abikäe on
ulatanud.
Kõik, kes vihmase ilma
kiuste või just selle tõttu
olid otsustanud kontserdile tulla, said ühe ilusa
päeva võrra rikkamaks.

Pühajõe koduleivapäev tõi kokku leiva- ja kodutoidumeistrid
MERILI ERMEL
Sulbis Roosu talu magasiaidas toimus 30. aprillil
Pühajõe koduleivapäev ja
pärimuslik maipidu.
Kõigil leivaküpsetajatel ja
leivakõrvase pakkujatel oli
võimalus tutvustada iseend, oma toitu või oma ettevõtet, müüa oma tooteid.
Toimusid ka leiva ja või
valmistamise õpitoad.
Leiba õpetas tegema Obinitsa külakeskuses tegutseva ettevõtte Iti Leevävabrik
ni Küük perenaine Iti Toom
ja võimeister oli meie valla
tuntud kokk Asti Pihkanen.
Rukkileiva ja leivateoga
seotud pärimust ja traditsioone tutvustas Eesti
põllumajandusmuuseum.
Idee korraldada leivapäev
sündis kaheksa kohaliku tegusa naise ühise mõttetööna.
Oluline on kõigi meie jaoks
kohalik puhas ja elus toit.
Leivapäeval osales Kär-

gula külas toimetav Loona talu veski oma kuulsate
mahejahudega.
Igasuguseid seemneid,
pähkleid ning kuivatatud
puuvilju pakkus Tartus tegutsev e-poega ettevõte Armastusest Inspireerituna.
Kõiki
koduleivategijaid inspireeris Setumaa
leivameister Iti Toom, kes

valmistab oma köögis kohalikust toorainest leiva- ja
saiatooteid, küpsetab karaskeid. Lisaks teeb taluleiva ja
-saia õpitubasid, tutvustab
esivanemate pärandust nii
Eesti kui välismaa laatadel
ja messidel.
Kohalikke
koduleivameistreid esindasid Margita
Kipasto Osulast, Viia Haller

ja Luule Tille Sõmerpalust,
Jaana Rosenberg Sulbist.
Maitsvat sõira pakkusid
Vambola ja Maria Saarme
Lakovitsa külast.
Leiva kõrvale sai mekkida auväärse kohalikku
pärimust kandva sulbilase
Sulev Landi koduõlut ning
Kärgula meeste Mihkel Soone ja Rain Epleri Pühajõe

Maidu Jaasoni
foto

Pühajõe koduleivapäeva korraldajad Maarika Rosenberg (vasakul) ja Merili Ermel.

pruulikoja Pühäjõõ seerigo
mõrro.
Maiasmokkadele
tutvustas oma tegemisi Kristina Siska (Ermel). Rõuges
Roobi külas tegutsev Vahvlisahver pakub vahvaid ideid
laste sünnipäevalaua katmiseks ja külalistele kohvikõrvase pakkumiseks.
Kristina kodused maiused on näiteks tatrajahust
vahvlid, vahvlikorvikesed
pohlamoosi ja kama-toorjuustukreemiga, talukohupiimast pontšikud, kamatrühvlid. Ta kasutab maiuste tegemisel ka talumune,
kohupiima ja talupiima.
Kristina õde Regina
Ermel on Pärlijõe kaldal
asuva Jõeääre mesindustalu
perenaine, kes lisaks meele
pakkus sel päeval ülimenukat meelimonaadi.
Leivategijaid oli ka naabervallast Kanepist, nende eestkõneleja Aire Hallap kiitis
leivapäeva ja siinset aktiivset
ning ühtehoidvat külarah-

vast, kes on kogu Kagu-Eestis kuulsaks muutnud mihklilaada ning Sulbi küla.
Õhtul süüdati Roosu
talu kiigeplatsil maituli ja
toimus kohalike isetegevuslaste seltsis vahva volbripidu
pärimustantsudega.
Kadri Lepassoni ja Katrin Soone pärimustantsude
õpitoas tantsiti Võrumaa
tantse ning keerutati jalga
Osula kapelli saatel. Meeleolukad ja nostalgilised olid
Sulbi külateatri etteasted.
Pühajõe koduleivapäev
sai teoks tänu kohalikele
toetajatele: Roosu talu peremehele Aivar Rosenbergile, Sulbi maarahva seltsile,
Osula külaseltsile, Loona
talule, Sõmerpalu vallavalitsusele, ADeksperdile.
Eriline tänu kodukanti
südames hoidvatele aktiivsetele naistele Maarika Rosenbergile, Tiina Männele,
Margita Kipastole, Ene Kergele, Helina Kärgenbergile
ja Katrin Soonele.
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Sõmerpalu külaselts sai hoo sisse
SÕMERPALU
KÜLASELTSI JUHATUS
Kaheksa aastat tagasi
loodud külaselts on otsustanud tuhast tõusta
ja Sõmerpalu elu aktiivsemaks, huvitavamaks,
ilusamaks ja paremaks
muuta.
Meie siiras soov ja tahe
on kutsuda teid, Sõmerpalu inimesed, välja,
eemale oma armsate telerite ja arvutite juurest,
et Sõmerpalus liikudes
tekiks meil kena ja turvaline kodukohatunne, et
me tahaks siin olla, et me
tunneks oma naabreid,
et meist saaks aktiivne ja
abivalmis kogukond, et
võiksime olla uhked, et
elame Sõmerpalus.
Praeguse
juhatuse
avaüritused olid kevadi-

Fotod: Kristin Kaur
Särjesaak.
ne rahvakoosolek ja jürituli.
Aitäh kõigile, kes osa võtsid
ja huvi üles näitasid!
Sellest innustust saades
korraldasime maikuu viimasel pühapäeval kalapüügivõistluse «Sõmerpalu särg
2016» (juuniorid vs. seeniorid), millest kujunes tore
perekondlik pühapäev.
Võitsid väikese ülekaaluga seeniorid. Auhinnaks tort
ja Konksupoe kingitused.
Mälestuseks said osavõtjad
medalid, lõkkel oli kosutuseks valmistatud uhhaa.

Särg on käes! «Sõmerpalu särg 2016» osaleja Anatoli Tille rõõmustab.
Osavõtjate soovil kordub
võistlus ka 2017. aasta mai
viimasel pühapäeval.
MTÜ Sõmerpalu Külaselts ootab oma ridadesse
uusi aktiivseid liikmeid, et
koos korraldada põnevaid

üritusi, koolitusi ja muid
tegemisi. Sügisesel üldkoosolekul ootame soove ja ettepanekuid, milliseid tegevusi
ja meelelahutusi planeerida
tulevaks aastaks ja mida
veel sel aastal teha. Kõik

ideed ja ettepanekud on
teretulnud.
Meiega saab ühendust võtta Facebooki
kaudu või meiliaadressil
somerpalu.
kulaselts@gmail.com.

Ühest omapärasest dokumentaalﬁlmist
Refereeritud: www.facebook.
com/ahtounistustejaht/
Teksti autor: JAANIS VALK,
Osula kooli vilistlane
Film jutustab Ahto Valterist, kes oli noore Eesti

Vabariigi ja kogu maailma
üks tähelepanuväärsemaid
meresõitjaid. Juba 14aastasena asus ta madrusena
tööle Baltimaade uhkeimal
purjelaeval Tormilind. 17aastasena oli ta kündnud

Tänavused 1. klassi astujad

merd ja ookeane eri laevadel ning jõudnud oma rännakul Ameerikasse. Lugedes
juhuslikult prantslase Alain
Gerbault’i ümber ilma purjereisi kirjeldust, tärkas temas
vastupandamatu soov ka
ise selline reis teoks teha.
Naasnud Eestisse, soetas
ta endale ühe väikese jõemudas seisnud ja avamere
jaoks kõlbmatu purjepaadi, seadis selle sõidukorda
ning purjetas sellega ilma
suurema kärata koos venna
Kõuga üle Atlandi. Korrates
seda kangelastegu järgnevatel aastatel veel neljal korral,
saavutas ta kiiresti maailma
meedia ning teiste meremeeste tähelepanu ja imetluse. Ahto Valteri kõige tähelepanuväärsemaks teoks
võib pidada 1938. aastal esimesena Eesti lipuga ümber
maailma purjetamist.
Koos operaatori ja produtsendi Erik Norkroosiga kirjutab režissöör Jaanis Valk:
Kuus aastat on kulunud
Ahto elukäiku ning sündmusi kirjeldavate ja kujutavate materjalide väljapeilimiseks maailmas, materjalide valdajatega kontaktide
loomiseks ning lõpuks oleme nii mõnegi materjali ise
Eestisse toimetanud. Materjalid pärinevad Ameerikast,
Kanadast, Austraaliast ja
Lõuna-Aafrika Vabariigist.
Neist suurimaks ja väärtuslikemaks leiuks võib pidada Ahto ookeaniületuste
ﬁlmilõike 30ndatest, samuti
ajavahemikul 1938–1940
Suurel pildil Jaanis Valk,
väiksel Ahto Valter.

aset leidnud ümbermaailmareisi puudutavate päevikute, foto ja ﬁlmikogu leidmist. Filmikogu hulgas on
ka haruldane ﬁlmimaterjal
– seesama märgilise tähendusega ümbermaailmareis.
Soovisimegi koguda raha
leitud unikaalsete, 16mm
ﬁlmilindile jäädvustatud
kaadrite restaureerimistöödeks. Taastamist vajavat ﬁlmi materjali on kokku ligi
kaks tundi ning mis kõige
tähelepanuväärsem – 60%
sellest ﬁlmimaterjalist on
värviline! Seega on tegu kui
mitte esimeste, siis vähemalt
ühtede esimeste värviliste
ﬁlmikaadritega, mis eestlaste poolt salvestatud või eestlaste tegemisi kujutab.
Filmilindile on jäänud
Eesti lipu all seilava purjelaeva Ahto ümberilmareis
koos Ahto Valteri enda,
tema ameeriklannast naise
ning 14kuuse pojaga, nende
argitoimetused laevas ning
seiklusrikkad sündmused,
muu hulgas näiteks Bahamal, Galapagose saartel,
Tahitil, Prantsuse-Polüneesia saarestikus, Aafrikas,
sealhulgas näiteks kohtumine Gebrault’iga ning laevaõnnetus Austraalias jne.
Kanadas ühest kodukeldrist päevavalgele ilmunud
ﬁlmilint on vanusest hoolimata (ﬁlmilindid on ligi
80aastased) küll üsna hästi
säilinud, aga ajahammas on
siiski jätnud osale ﬁlmilintidele jälje: ﬁlm on saanud
kahjustusi, kriimustusi, esineb katkestusi, sellel on ajale iseloomulikult ning juba
ﬁlmimisel kaadrisse jäänud
karvu, tolmu, kohati näeb

ilmutuspraaki, aeg-ajalt ﬁlmi kaader raamis n-ö hüppab jne. Kõiki kirjeldatud
kahjustusi on aga võimalik
tänapäevaste vahendite abil
kõrvaldada.
Esialgse kalkulatsiooni
järgi maksab ﬁlmimaterjalide restaureerimine 18 000
eurot, millest hädavajaliku
summa kogusime Hooandja ja fännide abiga. Restaureeritud ﬁlmimaterjalidest
ning reisifotodest valmib
merekultuuriaasta lõpuks
stuudio Rühm Pluss Null
toodetav täispikk dokumentaalﬁlm «Ahto. Unistuste jaht».
Filmi valmimisele saab
kaasa elada kodulehel: www.
ahtoﬁlm.ee.
Jaanis Valk (s 1979) lõpetas
Osula kooli 1993. aastal. Koolis oli ta tuntud etleja ja näitemängudes esineja. Veel tegeles ta kodu-uurimisega ning
koostas giidireferaate, mistõttu
sai koos kodu-uurijatega käia
üleriigilistel ekspeditsioonidel
ja konkurssidel. Pärast kooli lõpetamist Antslas hakkas
ta õppima ﬁlmiakadeemias.
Jaanise diplomitööks oli 2005.
aastal ﬁlm «Südame kutse».
Nii saigi Jaanis Valgust 2008.
aasta kevadel Balti ﬁlmi- ja
meediakooli ﬁlmirežii magistrant. 2011. aasta lõpus oli
ETV-s tema ﬁlmi «Päikeselill»
esilinastus. See ﬁlm kuulub
sarja «Eesti lood» ja räägib
2010. aasta kodaniku tiitli saanud hollandlase Pieter
Boereﬁjni tegevusest Eesti Toidupanga asutamisel.
KAIDI JÄRVPÕLD,
HELJO SAAR

Kohtumispaik
Tsenter
Väimela mõisa vana maakividest laut on Euroopa
regionaalarengu fondi raha
toel renoveeritud ja seal asub
puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskus Tsenter. Maailmatasemel masinapargiga keskus
avati oktoobris ja nüüd on
selle töö täies hoos.
Tsentri juhi Kalev Kaarna sõnul on viimane aasta
möödunud edukalt, sest
küsimuste või tellimustega
on Tsentrisse pöördunud
üle 130 huvilise: nii ettevõtjaid, kohalike omavalitsuste
töötajaid kui ka eraisikuid.
Suur osa Tsentri tegemistest on tellimustööd.
Ettevõtted saavad siin katsetada, teha prototüüpe ja
väikepartiisid. Kõige tegusamad masinad on praegu
printimismasin, laserlõikur
ja CNC-masin. Tsentrisse
on pöördunud ka paljud
alustavate mööbliettevõtete juhid, kes otsivad abi
tootearenduses, soovivad
teha prototüüpi või vajavad
teadmisi, kuidas müüa oma
toodet välisturule.
Tsentri teenuste vastu tunnevad huvi eelkõige
puiduettevõtted, kuid paljud tellijad pole üldse puiduga seotud, vaid soovivad
lihtsalt teha midagi omanäolist. Näiteks on Tsentris
huvitava viimistluse saanud
nii Georgi hotelli terrassi
kui ka Tartu restorani Romaan mööbel.
Tsenter tegeleb ka oma
tootearendusega. Näiteks
võib tuua tappidega kinnitatud vineerist vaheseinad,
mida saab nagu konstruktorit kokku panna. Vaheseina
saab teha aknaid ja riiuleid
ning kasutada erinevat pinnatöötlust, sh pilte printida
ja laserlõikust teha.
Tsentril
on
suured
tulevikuplaanid: rahvusvaheline koostöö plasmatehnoloogia vallas, rakendusuuringud puidu viimistluse
vastupidavusekohtavälitingimustes jt. Samas oleme alati
avatud kogukonna jaoks,
aitame oma teadmistega
puiduvaldkonnas, ootame
koolitustest osa võtma ning
teeme tellimustöid.
HILLE LILLEMÄGI,
kompetentsikeskuse
Tsenter turundusjuht

Pinnatrükimasina abil kaunistatud lauad Georgi hotelli väliterrassile.
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Päikeseline perepäev

Sõmerpalu lapsed looduslaagris
30. mail sõitis Sõmerpalu
koolipere juba 15. korda
kahepäevasesse
looduslaagrisse. Seekordne laager
toimus Otepääl Veski spordibaasis, imekaunis kohas
Kaarna järve kaldal.
Pärast kohalejõudmist
ja traditsioonilist kooli lipu heiskamist sõideti
Otepää looduskeskusesse,
mis tegutseb endises Otepää metskonna majas Pühajärve lähistel. 2013. aasta
septembris valmis keskuse
interaktiivne
püsinäitus
Otepää kõrgustiku maastikest ja looduspargist.
Ke s k ko n n a h a r i d u s e
spetsialisti Margit Turbi
juhatusel saadi aimu kohalike maastike muutumise
ajaloost, kaitseala elustikust, suulisest pärandist ja
looduskaitsest.
Slaidiprogrammi ja näituse püsiekspositsiooniga
tutvumise järel said õpilased oma teadmisi proovile
panna nii viktoriinis kui
ristsõna lahendamisel. Edasi sõideti ekskursioonile
marsruudil Otepää–Pühajärve–Kääriku–Harimägi–

Pühajärve–Otepää,
kus
muu hulgas kuulati 698 cm
läbimõõduga ja 22meetrise
Pühajärve sõjatamme lugu,
roniti Harjumäe vaatetorni
ja imetleti Otepää maastikku.
Fotojahti viisid läbi
õpetajad Tiia Linnas ja
Tiiu Alter. Kandlemängu
õpetas lastele Vaido Petser
ja taimede tundmist organiseeris õpetaja Viia Haller.
Võistkondade jõukatsumine lõppes kandlemängijate
meeleoluka esinemisega.
Õhtul esitati mereaastale pühendatud isetegevuskavasid.
Laagri teine päev algas
sõiduga Tehvandi suusakeskusse, kus tutvuti giid
Jana Mäe juhatusel kohaliku talispordimuuseumiga
ja lühikesel matkal suusahüppemäele kuulsate kohalike suusaradadega ning
imetleti tornist taas Otepää
kaunist loodust.
Viimaseks katsumuseks
kujunes
looduskeskuse
korraldatud
maastikumäng.
ESTER ALLAS

LISANNA ELM
5. mail toimus Sõmerpalu
põhikooli ruumides ja
õuealal kogu valla rahvale mõeldud perepäev, mis
algas kontsert-etendusega
ning jätkus mitmesuguste
töötubadega.
Muu hulgas õpiti Sõmerpalu põhikooli õpilasesinduse käe all lavaširullide
ja õhulise kamavahu tegemist, saadi ilusad värvilised küüned ja pähe kenad
punupatsid, nikerdati pajupille, meisterdati maske ja
kinkekarpe, värviti kipskujukesi, ratsutati, tehti suuri
seebimulle ja kileseintele
erksavärvilist graﬁtit.
Kõige pisematel oli võimalik mängida legodega
ning emmedel-issidel hankida teadmisi aeroobsetest
liikumisvõimalustest kontoris.
Taskukohaste hindadega sai osta endale õhtusnäki,
erinevaid puhastustooteid,
toidulisandeid, kristalle,

Kõige väiksematele perepäevalistele pakkus palju rõõmu hiigelsuurte seebimullide tegemine.
käsitööehteid ja tomatitaimi.

Täname
perepäevale

kõiki, kes
tulid, ning

korraldustiimi liikmeid, kes
nõu ja jõuga abiks olid!

Tänavused valla koolide lõpetajad

Sõmerpalu kooli lõpetajad (vasakult) Kristina Haug, Jenny Rehkli, klassijuhataja Kristel
Kaun, Kermo Kreevald, Venna Simm, Kaspar Lindmets, Birgit Saarme, Raido Vestmann,
Annaliisa Kinna, Anari Jürgenson, Liis Lindsalu, Romert Rehe, Merit Väits.
Osula põhikooli lõpetajad (vasakult) Keiu Kinna, Sandra Urb, klassijuhataja Marianne Kanep,
Laura Hainas, Sirli Plakso, Airis Kasak, ees Tanel Kerge, pildilt puudub Andra Põhjala.

Hänike küla
möödanikust
tänapäevani
Hänike küla oli olemas sajandeid tagasi, juba aastal
1544, mil mainiti Kärgula
mõisat Pühajõe kaldal ning
kui selle omandas koos Sõmerpaluga Tartu piiskopkonna foogt Georg Kursel.
Kirjalikes allikates mainitakse selle küla talusid
(Ligora), sh Paadi, PiisiPulli jt Poola ajal, s.o aastal 1582, Häniket (Hennige
Metz Pustus) täpsemalt alles aastal 1638.
Kuna Hänike küla kuulus Kärgula mõisa valdustesse, siis seni kättesaadavates materjalides teda
nii käsitletakse − Kärgula

mõisa karjamõisana. Ajalooliselt ulatus Hänike küla
Tinnipalust kuni Keretini,
täpsemalt Mustjõeni.
Hiljem on küla piire
mõneti muudetud ja nii
on tänapäeva Hänike küla
suurem, sest hõlmab endist
Kaagu küla, Matu talusid jt
alasid.
Näiteks leiame viimaste
kohta kohapärimusi kogumikust «Mõtsast löütü
kerik» (2010, koostanud
Valdo Valper). Küll aga vajab Hänike küla tervikuna
veel põhjalikku uurimist.
Ühe küla möödaniku
uurimisel on heaks eeskujuks Kooraste küla esmamainimise 500. sünnipäeva
tähistamiseks
koostatud
väljaanne «Kooraste 500:
killukesi möödunud ae-

gadest», (2011, koostanud
Tiiu Leppikus).
Minu aastatepikkused
uuringud Hänike küla kohta algavad talude päriseksostmise aegadest, s.o 19. sajandi viimasest veerandist.
Vastavalt sellele on kaardistatud talude/talundite
teke ja paiknemine Kärgula
mõisapiirkonna Hänike külas.
Küla
kõrgperioodiks
kujunesid 1930ndad aastad, mil siin elas ligikaudu 120 inimest. Toonased
kohapärimused on põhiliselt suusõnalised ja mõned
nendest on kirja pandud
1940ndatel.
Huvipakkuvad
on
Hänike külas elanud tuntud
isikute elulood ja tegemised. Paraku on unustusse

vajunud siit pärit kirjaniku
Endel Loide värvikas elutee. Vähe on meenutatud
sportlase ja pedagoogi Aksel Kersna saavutusi Eesti
mastaabis jt, kuid meeldetuletamist väärivad ka praegusajal tuntud Hänike juurtega inimesed (Mart Poom,
Argo Ideon).
Leokite dünastiast saab
rääkida motospordi puhul
– lausa maailma mõõtmes
–, aga ka ettevõtluse arendamisel.
Isikupärimuste
kaudu on Hänikega seotud
mitme põlvkonna Siversid,
Kärgula mõisa omanikud,
kes tegutsesid muu hulgas
nõunikena ja pangajuhtidena Liivimaa kubermangus.
Minu uuringud on mõistagi elektroonilisel kujul,
sest asjast huvitatute ring

on üsna väike ja paberkandjal, raamatuna esitamine ei
ole otstarbekas ega tasu ära.
Põhiline osa uuringutest
on minu koduleheküljel
aadressil http://web.zone.
ee/vraudsepp ja blogis aadressil vambola-raudsepp.
blogspot.com.
Tunnen suurt puudust
üle-eelmisel sajandivahetusel tehtud fotodest, andmetest talude/talundite käekäigu kohta, aga ka küla meeste
kohta, kes osalesid esimeses
ja teises ilmasõjas ning vabadussõjas. Ka Nõukogude
ajal küüditatute kohta on
andmed puudulikud.
Iga aastaga jääb vähemaks neid inimesi, keda
oleks põhjust küsitleda, ja
mis kõige kahetsusväärsem,
koos majapidamiste kadu-

misega lähevad kaduma ka
kõik väärtuslikud dokumendid, mis seotud nende
elanikega. Praegu saan kirja
panna, mida ise olen näinud
oma ligikaudu 75 eluaasta
jooksul, kuid teejuhtideks
on olnud ka kauaaegsed
kohalikud elanikud (Liide
ja Madis Kumm, Õie Leok,
Einart Raudsepp jt).
Lõpetuseks. Olen tänulik kõigile Hänike külaga
seotud inimestele, kes annavad mulle ükskõik millist
materjali küla möödaniku
kohta, sest kavandan koondada kõik üheks e-raamatuks Eesti Vabariigi sajandaks sünnipäevaks.
VAMBOLA RAUDSEPP,
koduloo- ja
genealoogiahuviline
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Lapsuke, väikseke –
sind õrnalt kiigutan, käte peal kannan,
kõik, mis tarvis, sulle hellasti annan.

Paneme õla alla ilusale laadatraditsioonile
REIMO ANI
Meie kandis ja üldse
Lõuna-Eestis on käsitöö
väga hinnatud ja siin on
palju meistreid, kes oskavad, tahavad ja suudavad oma kätega midagi
erilist valmis meisterdada. Sageli ei leia nad
aga oma toodetele õiget
turgu. Siit tuligi idee
korraldada augustikuus
üks vahva laat – Pühajõe
käsitöölaat, kuhu LõunaEesti käsitöölised saavad
tulla kokku oma kaupa
pakkuma.
Varese külalistemaja
oli lahkesti valmis meile laada korraldamiseks
oma hoovi pakkuma.
Kuigi aega on vähe ja
tööd palju, anname endast parima, et laat õnnestuks. Korraldajad on
valmis panustama laada
õnnestumisse kogu oma
vaba aja ja energia, kuid
sellest võib jääda väheks.
Seetõttu ootame sinult, hea vallaelanik, pisikest panust. Kui sa tead
mõnda head käsitöölist,
kes valmistab oma käte-

ga midagi omapärast, ilusat
ja asjalikku, palun teavitada
teda võimalusest tulla Pühajõe käsitöölaadale kauplema või tutvusta teda meile. Müüjate registreerimine
laadale on avatud (registreerimiseks saada kiri aadressil laat@kaabsoo.eu, külasta Pühajõe käsitöölaada
Facebooki lehte või helista
telefonil 5396 8119).
Samuti ootame laadaga
seoses kõikvõimalikke soovitusi ja nõuandeid: mida
peaksime tegema, mida
võiks jätta tegemata, millele
tuleks tähelepanu pöörata
jne. Iga soovitus on teretulnud.
Kolmandaks palun võtta korraldajatega ühendust
inimestel, kes on nõus ise
laadapäeval, 13. augustil
vabatahtlikuna käed külge
panema. Nii saad ise kaasa
aidata laada õnnestumisele.
Lõpetuseks kõige suurem palve. Tule ise kindlasti
13. augustil Varesele, veel
parem, kui võtad kaasa sõbrad, tuttavad ja sugulased
nii lähedalt kui kaugelt. Külastage üheskoos laata, veetke mõnusalt aega, ostke ilu-
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Tule Osula Harjumäele
koos pere ja sõpradega osa saama
jaanikombestikust läbi aja.
Mängime, laulame, võistleme!
Avatud kodune kohvik,
mida peab Sõmerpalu külaselts.
Simmanil mängib Nigula Kätz.
Riietussoovitus: rahvuslik.
Sissepääs: hea tuju.

Koolitused
SA Tartu Rahvaülikool pakub Urvaste, Sõmerpalu ja Antsla valla elanikele võimalust saada osa elukestvast õppest
ja osaleda kolmepäevasel lilleseade või pastellimaali ja
joonistamise koolitusel.
Koolitusel osalemine maksab Sõmerpalu valla inimesele 30 €. See sisaldab ühte kolmepäevast koolitust (lilleseade või pastellimaali ja joonistamise koolitus) ja kolmel
päeval lõunasööki.
Registreeruda saab juuni lõpuni karin@rahvaylikool.ee
või tel 5353 9163.

sat lõunaeestilist käsitööd ja
suhelge müüjatega. Uskuge,
käsitöölised ei hinda ainult
seda, kui palju te ostate.
Nende jaoks on äärmiselt
väärtuslik ka see, kui te nendega suhtlete, annate neile
tagasisidet, uurite, kust nad
tulevad, kuidas nad oma
tooteid valmistavad...

Proovime üheskoos korraldada ühe
ilusa laada ja panna
aluse traditsioonile,
mis aitaks tutvustada meie küladest
läbi voolava Pühajõe
kallastel tegutsevaid
toredaid ja asjalikke
käsitöölisi.

Õnnitleme lapse sünni puhul!
Laura Ojaots ja Tauno Sõrmus
poeg ROBIN
Aleksandra ja Ranno Rosen
tütar CASSANDRA-RIKA
Merle Vaaks ja Rait Veski
poeg SIMON
Janika Sakkos ja Andres Särg
tütar ISABELLA

PÜHAJÕE
KÄSITÖÖLAAT
13. augustil Varesel
kella 11–20
Kauplema oodatakse
käsitöömeistreid ja
väiketootjaid.
Registreerumine avatud
kuni 8. augustini.
Lisainfo ja registreerumine
aadressil laat@kaabsoo.eu,
Pühajõe käsitöölaada
Facebooki lehel või
tel 5396 8119.

Heakorrakonkurss «Kaunis kodu 2016»
Vallas on saanud traditsiooniks tunnustada igal aastal
kaunimaid kodusid. Nii ka
tänavu. Hindamisel on aluseks hoonete korrastatus,
haljastus (muru, lilled, ilupuud ja -põõsad), teede seisund, väikevormid, piirded
ja väravad, lipu heiskamise
koha olemasolu. Oluline on
tehtu kvaliteet ja üldmulje.
Hinnatakse kahes kategoorias: individuaalelamud
(sh talumajad) ja mitmekorterilised elamud.
Kandidaate võivad esitada kõik vallaelanikud (eeldusel, et majaomanik on
sellega nõus). Konkursile
võib majaomanik registreeruda ka oma algatusel.
Registreeruda saab eposti aadressil vald@spalu.
ee või tel 516 5751 (Maarika). Kandidaatide esitamise
viimane päev on 11. juuli.
Konkursi võitjaid autasustatakse valla sünnipäevanädalal septembris.
SÕMERPALU
VALLAVALITSUS

Vabad ruumid
Sõmerpalus
Seoses Sõmerpalu põhikooli sulgemise ja haldusreformiga jäävad Sõmerpalu põhikoolis 2017.
aastal ja 2018. aastal vabaks ruumid.
Sõmerpalu vallavalitsus
on moodustanud töörühma, kes tegeleb ruumide
kasutuselevõtuga.
Kui oled nendest ruumidest huvitatud, siis
anna teada meili teel
vald@spalu.ee või too
oma sooviavaldus ja ruumide kasutamise otstarbe selgitus vallavalitsusse
hiljemalt 15. augustil.

Liisi ja Aivo Rebane
tütar ROOSI

Õnne sünnipäevaks!
Sületäis helget õnne, turjatäis tervist,
olgu päikesesoojust lõpmata!

Juuli

August

Viido Polikarpus 70
Avo Kinna 70
Maire Kipasto 70
Ilme Allas 70
Kaarel Järvpõld 75
Heljo Saar 75
Ülo Arengu 85
Leida Vatsk 81
Tõnu Randmaa 81
Heino Kender 83
Heldur Kiri 84
Virve Veedler 86
Milda Kõva 89

Harri Lindmets 75
Elmar Jürioja 75
Salme Varrik 80
Ilme Lehepuu 85
Elsa Leis 90
Leili Kreitsberg 82
Helle-Mall Kokaselts 82
Tiedrich Raidma 83
Ilma Ploomsaar 83
Natalia Kukumägi 86
Leida Rehkli 88
Herta Raag 88

Kõik tuled kustutas öö
ja täis sai eluring …

Mälestame meie hulgast
lahkunuid
Taisija Seemann
Rosine Reedi
Vaike Raudsepp

SÕMERPALU
VALLAVALITSUS

Taluturu
viies hooaeg
Esimestel turupäevadel
olid müügil peamiselt
taimed. Varsti on turule
oodata värsket kurki ja
ega maasikaaegki enam
kaugel ole.
Ootame nii oma valla
tootjaid kui ka tarbijaid
turule! Taluturg tegutseb
ikka Osula bussijaamas
igal reedel kell 18.
ELGITA KENDER
Värske kurk Kärgulas.
Tel 5646 0708.

Väljaandja: Sõmerpalu Vallavalitsus, trükk: AS Võru Täht

