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Veel kord lumetõrjest
Nüüd, kui lund ja tuisku
on olnud juba mitu kuud,
võiks veidi tagasi vaadata
ja edaspidist planeerida.
Olukorrale saab hinnangu
anda nii elanike, lumelükkajate kui ka vallavalitsuse
vaatenurgast.
Vallavalitsusele
oleks
parim lumeta talv, sest
siis jääks kogu riigieelarvest teedehoiuks eraldatud
raha suviseks teede remondi- ja hooldustööks. Lund
ja tuisku on aga päris palju
olnud ja lumetõrjele kulus
ainuüksi jaanuaris 16 000
eurot.
Kuna riigieelarvest tuleb
kohalike teede hoiuks raha
parimate aastatega võrreldes neli korda vähem, siis
tuleb lumetõrjetööd teha
nii vähe kui võimalik ja
siiski nii palju kui vajalik.
Kahjuks ei ole seda alati
suudetud teha ja põhjuseks
ei ole ainult rahapuudus,
vaid ka see, et ei leidu traktoriomanikke, kes sooviksid lumetõrjetöid teha.
Kõige parem oleks, kui
igas piirkonnas oleks oma
lumelükkaja ja hommikuks kõik teed sõidetavad.
Praegu on töös olnud neliviis lükkajat ja osa teid jõutakse lahti ajada üsna pika
aja järel.
Kõige lõppu on jäänud

tavaliselt suuremate asulate teed, sest seal on rahvast
rohkem ja üksteist aidates
saadakse ikka kuidagi liikuma. See omakorda toob
kaasa kinnisõidetud lume
ja jääkonarused, mida olemasolevate masinatega eriti siluda ei suudeta.
Kui valla teedel oleks
seitse-kaheksa lumelükkajat, siis oleks võimalik teed
kolme-nelja tunni jooksul
enam-vähem lahti ajada.
Tuleb mõista ka traktoriomanikku. Kui ta ostab
oma traktorile kalli saha ja
kohandab traktori lumelükkamiseks, on vaja mitut
lumist talve, et sahaost tasa
teenida.
Kui tööd on pärast tuisku või lumesadu aga ainult
mõneks tunniks, siis on
teenistus väike ja pidevas
ooteseisundis olek muutub
koormavaks.
Praegu ei ole teada, kes
lumelükkajatest soovivad
järgmisel talvel jätkata.
Traktoriomanikud, kes on
kaalunud vallaga lumetõrjetööde tegemise lepingu sõlmimist, võtke juba
kevadel
vallavalitsusega
ühendust! Nii on lihtsam
järgmisele talvele vastu
minna.
ALEKS PAI

Üle pika aja sai vallavalitsus õnnitleda Sõmerpalu vallas elavat inimest 100. sünnipäeva puhul. Sõmerpalus tütre juures elav
Elfriede Arro sai 100aastaseks 27. jaanuaril. Juubilar võttis õnnitlejad eesotsas vallavanemaga (pildil) rõõmsameelselt vastu.
Tervise üle sajandivanune Elfriede ei kurda ja häid sõnu jätkub tal lähedaste jaoks, kes tema eest hästi hoolitsevad.
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Rahvatantsijad tuhamägedel
MAARIKA ROSENBERG
12. veebruaril osalesid
meie valla rahvatantsijad
Kohtla-Nõmmel 7. tuhamägede tantsupeol.
Osalejaid oli igast Eesti
nurgast. Meie esindasime
Võrumaad.
Kõigepealt külastasime
kaevanduse
muuseumi.
Kaevur-giid jutustas lustakaid lugusid oma tööaastatest ning tutvustas kae-

Osula kooliperele tuli 14. veebruaril head sõbrapäeva
soovima händkakk (tuvastasime lindude välimääraja
järgi). Saime külalise pildile ka.
AGE KALA

vanduses olevaid masinaid.
Pärast ekskursiooni pakuti
kaevurisuppi.
Kõht täis ja tuju hea,
koguneti taas kaevandusse,
et tantsida kaevurite kaerajaani. Tants oli omapärane,
mehed saadeti kaevandusšahtis ühele ja naised teisele
poole.
Mehed tantsisid ja naised laulsid «Kaevur-Jaani»
(«Kaera-Jaani» viisil). Maa
all tantsida oli omaette kogemus.

Tuhamägede taustal tantsu vihtumas.

Seejärel asusime rongkäigus teele tantsuplatsile,
kus meid tervitasid KohtlaNõmme tantsulapsed. Tervituskontserdi lõpus liikus
peoliste rongkäik läheduses
asuvale hiiemäele, kus süüdati tõrvik.
Tantsupeotuli ja tantsijate lõbus rongkäik jätkasid
oma teekonda mööda tuhamägede nõlvu taas tantsuplatsile, kust tuld anti käest
kätte tuhamäe tipu poole.
Siis süttis tantsupeotuli ja

läks lahti tõeline tantsutrall.
See oli omamoodi tantsupidu, kus võisid tantsida
just seda, mida oskad, ja
kui ei oska, siis lihtsalt nautida teiste tantsu või kaasa
lüües tantsu selgeks õppida. Tantsupidu lõppes tuletantsu, õletulestiku (õlest
kujude põletamine) ja simmaniga.
Külmast ja tuulest hoolimata oli tuhamägede tantsupidu üks vahva üritus.

Meie rahvatantsijad Kohtla-Nõmmel vanas hiiglaslikus
kaevanduskopas poseerimas.
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Endisest vallajuhist valla aukodanikuks
LIINA VALPER
Valla
aukodanikuks
nimetamise puhul on
põhjust kätt suruda
endisel kauaaegsel vallajuhil Lenhard Ermelil
(53).
Värske
aukodanik
on pärit siit kandist,
Punaküläst Puna talust
Võhandu jõe ääres.
Pärast Kärgula 8klassilise kooli lõpetamist jätkas ta õpinguid Antsla
sovhoostehnikumis, mille lõpetas agronoomidiplomiga.
Seejärel töötas viis
aastat Võhandu kolhoosis põllubrigadirina.
Teda märgati, valiti
külanõukogu liikmeks,
kutsuti
külanõukogu
esimehe ametikohale.
Külanõukogu esimehena möödusid Lenhard
Ermelil kümme tööaastat, 1981–1991.
Eesti taasiseseisvumine tõi kaasa suured
muutused elukorralduses. 26. september1991
tähistab Sõmerpalu valla
loomist.
Lenhard Ermel valiti
korduvalt koduvalla etteotsa. Tema ametiaeg

Lenhard Ermelil on uues ametis sisseelamise ja uute lahenduste otsimise aeg.
vallavanemana oli 1991.
aasta sügisest kuni 2009.
aasta kevadeni.
Ta oli üks kauasemaid
omavalitsusjuhte
Eestis.
Kui arvata juurde töö külanõukogu esimehena, saab
ühtekokku 28 aastat.
Need olid uuendusi
täis aastad. «Mõtlesin, kui
põllumajandusreform läbi
saab, läheb kergemaks. Aga
elu tõi kaasa hulgaliselt teisi
muutusi. Endiste majandite

keskustesse paigutati põhikoolid. Kuna nood hooned
ei olnud kooliruumideks
ehitatud, tuli palju ümber
kohandada. Nende aastate
vältel sai koolihoonetesse
kõige rohkem investeeritud,» meenutab Lenhard
Ermel.
Ta lisab, et kogu valla
arengusse on palju investeeritud. Teisiti lihtsalt pole
võimalik, kui tahad, et inimene end koduvallas kodu-

selt tunneks.
«Rahva ja volikogu enamuse usaldus oli toeks,
muidu poleks saanudki,»
arvab vestluskaaslane vallajuhi aastate kohta.
Ettevõtlus toimib. Üks
mõru meenutus on ka.
Lenhard Ermel kõneleb
mehest, kes suutis valla
juhtkonna ja volikogu oma
suurejooneliste ettevõtlusplaanidega pimestada.
«Kokku võttes suur pet-

tumus ja tagasilöök ühe
piirkonna arengus. Juhtunust tuleks õpetust võtta:
inimest peab tundma, enne
kui temaga luurele minna,»
sõnab Lenhard Ermel.
2009. aasta maikuust on
Lenhard Ermel Sõmerpalu
hooldekodu juhataja.
Järveresse endisse vallamajja hooldusasutuse rajamine oli alanud jaanuaris,
sama aasta 8. septembril
avas renoveeritud hoones
uksed eakatele ja puuetega
inimestele mõeldud hooldekodu.
Majas elab 40 hoolealust nii oma vallast kui ka
naabervaldadest ja kaugemaltki. Täiskohaga töötajaid on 13, eranditult oma
valla inimesed. Hea uudis
on veel, et tänavu lähevad
kaks töötajat kaheaastasele
meditsiinikoolitusele. Tartu
tervishoiu kõrgkool korraldab suurema osa õppetööst
Võrus.
Küsimusele, kuidas hooldekodu juhataja hindab
pooltteist aastat praegusel
töökohal, kostab Lenhard
Ermel: «Üsna sisseelamise
ja uute lahenduste otsimise
aeg. Ja siin peab kogu aeg
investeerima.»
Kas on aega ka harrastustega tegelda?

Lenhard Ermel ütleb,
et 15 aastat on ta rahvatantsu tantsinud, nüüd
on kultuuri valdkonnas
kaasalööjaiks tema järeltulijad.
Lenhardil ja tema
abikaasal, Osula raamatukogu juhatajal Ülle
Ermelil on neli täiskasvanud last.
Poeg Vaido (28) töötab Osula põhikooli majandusjuhatajana, tütar
Kristina (26) on samas
koolis õpetaja. Regiina
(25) töötab Tartus ja
noorim, Eliis (18), õpib
Võru Kreutzwaldi gümnaasiumis.
Vaba aega muidugi
napib, aga oma esivanematelt päritud põlise
kodu Puna talu korrashoidmisele – suvel muruniitmisele ja ümbruse
heakorrastamisele – kulutatud tunde ei ole ta lugenud. Sellesse on oma
osa andnud kõik pereliikmed.
Nii jõudsime jutuga
suvve. Praegu on alles
talv, Eesti riigi sünnipäevakuu. Sõmerpalu
valla aukodanik Lenhard
Ermel soovib kõigile
koduvalla elanikele ilusat
pidupäeva.

Keelepesahuvilised, saame kokku!
Lastega võru keeles kõnelemine on meie peredes
üsna haruldaseks muutunud. Keelepesä püüab asja
muuta.
Keskealine rahvas suhtleb
omavahel võru keeles heameelega, aga lastega võru
keelt kõnelema pole harjunud. Praegustel lastevanematel pole kindlust lapsega
rääkides võru keelt n-ö esimeseks keeleks valida, sest
nad ise on võru keeles ebakindlamad kui eesti keeles,
õpitud vanemate ja külarahva juttu kõrvalt kuulates.
Kohaliku keele hääbumist
on maailmas õnnestunud
takistada väga vähestel kordadel, näiteks Walesis, Kataloonias, Baskimaal, Lapimaa
saamide ja Uus-Meremaa
maoori rahva hulgas. Alati
on olnud aluseks riigi toetav
poliitika, rahva teadvustunud soov keelt hoida ning
oma keelt õpetavad lasteaiad
ja koolid. Ka võrokestel on
kõik võimalused edu saavutada, sest võru keele oskus
on vanemal põlvkonnal veel
olemas.
Üks hästi töötav viis keelt
nooremale põlvkonnale edasi anda on rajada keelepesa.

Keelepesa on lastehoid või
lasteaiarühm, kus kasvatajad
kõnelevad lastega ainult väikest keelt. Lapse kodu võib
olla enamuskeelne. Meedia
ja muu keeleline ümbrus
õpetavad talle enamuskeelt,
aga kaheksa tundi lasteaias
viiel päeval nädalas tagab
selle, et laps omandab väikese keele emakeele tasemel.
Keeleoskuse
arendamiseks on hulk võimalusi,
parim neist on omakeelne
kool.
Kooli loomine on väga
kallis ettevõtmine, aga lähedaste sugulaskeelte puhul
võib ka keelepesa aidata koolieelikul, kes valdab rikast ja
muhedat kohalikku keelt,
julgustada vanavanemaid
endaga seda keelt kõnelema.
Kae’, kuis taa latsõots kõnõlas,
õkva nigu esi uma vanaimäga
noorõn iän! Väikeses keeles
suhtlemine jätkub ning keele loomulik edasiandmine
peres ja suguvõsas on selle
põlvkonna jaoks päästetud.
Lasteaia ja vanemate
koostöös on kavas käivitada just selline keelepesa ka
Sõmerpalu lasteaias. Meie
lasteaia eeliseks on folkloorisõbralikkus ja kasvatajad,
kes võru keelt hästi oskavad.

Keelepesä Võrus.

Hea on ka see, et lasteaed on
üsna suur ning igale vanemale jääb võimalus valida,
kas ta tahab kasvatada oma
last eestikeelses või võrukeelses rühmas.
Paljudel kerkib esimesena
pähe küsimus: kas võrukeelses rühmas olek ei tee lapsele
eesti keele omandamist raskemaks? See on ju keel, millega tuleb koolis hakkama
saada, millest oleneb lapse
edukus haridusteel.
Vastus on, et kahe keele
korraga omandamine ei ole
eelkooliealistele lastele üldjuhul probleem.
Kui laps ei käi keelepesas,
siis õpib ta sellist eesti keelt,
nagu temaga kõneldakse ko-

dus, lasteaias, sõprade ringis.
Kõnekeel ei ole kunagi kirjakeel, seda eriti Võrumaal,
kus võru keele mõju on
kõige rohkem tunda sellest
loobunud inimeste kõnes:
kõiki pisiasju suudaks oma
kõnes jälgida vaid õppinud
näitleja.
Seega tuleb koolis kirjakeelt õppides niikuinii ühtteist ümber õppida. Keelepesas käinud lapsel on see eelis,
et ta teadvustab võru keelt,
suudab valida ühe või teise teise keelevariandi vahel
ning igasuguseid hääldusjooni palju terasemalt tähele
panna kui ükskeelne laps.
Eelkooliealise lapse keele
omandamise mehhanism on

hoopis teistsugune kui põhikoolilapsel või täiskasvanul.
Keelt omandatakse kuulates
ja kõnega mängides, taganttõukajaks on instinktiivne
huvi.
Tähelepanuvõime on palju terasem kui näiteks kümneaastasel lapsel. Kahe keele
keskkonnas elamine ei nõua
lapselt lisapingutust, juhul
kui need keeled on eraldi:
keelepesas võru keel, kodus
näiteks emaga eesti keel, isaga võru keel, vanaemaga eesti keel, vanatädiga võru keel.
Kui rollid on paigas, on kahe
keele omandamine lihtne.
Lapse keeleline võimekus
on muidugi imekspandav.
Ta hakkab mitme keelevormi vahel vahet tegema ka
siis, kui kuuleb enda ümber
vaid nn putru, aga see võtab
siis pool aastat või aasta rohkem aega. Selgus saabub näiteks viienda eluaasta asemel
kuueselt.
Kes tahab osa võtta?
Keelepesa kogemus naabermaades on näidanud, et lapsed õpivad väikest keelt kiiremini siis, kui vanemad on
asjast huvitatud. Eelkooliealiste laste püüdluste aluseks
on ikka ema ja isa väärtused,

mida nad tajuvad nii sõnadest kui ka käitumisest.
Sellepärast on meil suur
soov selgitada välja kõik lastevanemad, kes leiavad, et
lapsele lasteaias võru keele
õpetamine on tore ja seda
võiks oma lastelegi tahta.
Huvilised võiksid julgelt
pöörduda lasteaia juhataja
Kadi Pakleri poole, samuti on võimalik nõu küsida
minu või Mariko Fasteri
käest.
Kui saame sügiseks kokku ühe pererühma, kuhu
võivad kuuluda lapsed päris pisikestest kuni kuuenda eluaastani, siis on meil
lubadus Marylin Nassarilt,
et ta tuleb keelepesarühma
põhiõpetajaks, ja Sõmerpalu
lasteaias alustab tööd võrukeelne rühm.
Keelepesaga saame panna aluse millelegi palju põhimõttelisemale kui keele
alleshoidmine. Lapsed, kes
on saanud selgeks oma kodukandi keele, hindavad ka
tulevikus selle maa erilisust
kõigi teiste maadega võrreldes.
EVAR SAAR
tel 5621 3174,
saareevar@gmail.com
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Intervjuu aasta õpetaja
Kaja Parkeriga
«Võrumaa aasta õpetaja
2010» tiitli pälvinud Kaja
Parkerit tunnustati tänuüritusel «Eestimaa õpib ja
tänab» loodus- ja täppisteaduste auhinnaga.
79. Kodutütarde aastapäeval anti Kaja Parkerile
Kodutütarde tunnustusrist.
Sel aastal valiti teid aasta
õpetajaks. Mida peate selles ametis oma kõige tugevamaks küljeks?
Arvan, et lastega läbisaamist, sõbralikkust laste
vastu. Võib-olla ei ole ma
väga range, arvestan kõikide laste võimaluste ja individuaalsusega.
Milline huvitav juhtum
meenub koolielust?
Niimoodi ei oskagi kohe
öelda, aga huvitav on kontrolltööde
parandamine.
Võib tulla väga huvitavaid
vastuseid. Ma olen kogu
aeg mõelnud, et võiks need
üles kirjutada. Aga ikka on
see tegemata jäänud...
Mida teete siis, kui mõni
õpilane teid hirmsasti välja vihastab?
Püüan rahulikuks jääda,
asja selgitada. Häält tõstan
lapse peale harva. Kui asi
ikka väga karm on, siis tuleb häält ka tõsta.
Kas õpilased on muutunud nende aastate jooksul, mis te olete koolis
töötanud?
Va r s t i
saab
20
aastat
koolis
töötatud, ja
on ikka
muutunud. Õpilased on mugavamaks läinud,
ei viitsi ise mõelda. Seda on näha ka klassijuhatajatöös, kas või
klassiõhtute või mingite

Osula õpilased
võistlusel «TV 10
olümpiastarti»
On alanud «TV 10 olümpiastarti» 40. hooaeg. Teist
hooaega osalevad võistlusel
ka Osula põhikooli õpilased.
Eelmisel hooajal saavutas Osula põhikool väikeste
koolide seas võistkondlikult
4. koha.
Jaanuaris osales Osula kooli võistkond «TV 10
olümpiastarti»
esimesel

muude tegevuste kavandamisel.
Varematel aastatel pakkusid lapsed ise välja, mida
teha, kuhu minna. Nüüd
ootavad kõik, et neile asjad
ette söödetaks.
Mis Osula koolis head on?
Töötingimused on head,
kollektiiv on sõbralik, õpilased on meeldivad. Kõik
kokku ongi väga hea.
Mida saaks Osula koolis
parandada?
Paremaks saab alati
teha, aga ei ole midagi sellist, mida nüüd päevapealt
tuleks muuta. Tore oleks,
kui oleks loodusainete kabinet, aga saab ka selleta
hakkama.
Mida teete vabal ajal?
Teen käsitööd, käin
matkamas, tegelen lastelastega ja muidugi tantsin
rahvatantsu.
Vabast ajast tegelen ka
kodutütarde ja noorkotkastega.
Kuidas teil kõige selle
jaoks aega jääb?
Ise ka vahel mõtlen,
kust ma selle aja võtan, aga
nagu öeldakse: kes teeb, see
jõuab!
Küsis HEBO RAHMAN

Kaja Parker.

etapil Tartus.
Võistkonda
kuulusid
Kristel-Liis Jõendi, Merlin Ojaots, Maria Kängsep,
Sirli Plakso, Keiu Kinna,
Airis Kasak, Magnus Arulepp, Hannes Eskla ja Mikk
Mängli. Esimese etapi järel
ollakse väikeste koolide arvestuses kaheteistkümne
kooli hulgas 7. kohal.
Enne põhietappe toimuvad maakondlikud eelvõistlused, kus saavad osaleda kõik kergejõustikuhuvilised õpilased.
Nooremasse rühma kuu-

Talvelaager Hobualal
29.–30. jaanuaril käis
Osula põhikooli 4. klass
Põlvamaal Mügra külas
oma õpetaja õe pool talvelaagris.
Meie jaoks oli see esmakordne ööbimisega laager,
kus kogu klass koos oli.
Käisime
kelgutamas,
lambatallesid vaatamas ja
lammastele leiba söötmas.
Õhtul mängisime mänge ja
öösel rääkisime tondijutte.
Hommikuks oli ilm väga
tuisuseks pööranud, nii et
meie eelmisel päeval sissetallatud rajad olid lund täis
tuisanud. Trotsisime siiski
tuult ja tormi ning vantsisime kõige kõrgema künka otsa, et heita pilt kogu
Mügra külale. Kõik oli ilus,
eriti tuisk.
OSULA KOOLI 4. KLASS

Osula kooli lapsed talvelaagris Hobualal.

Lastevanemate
vestlusring
Võrus
Aeg lendab kiirelt kui silmapilk ja su kallis laps ei
olegi enam beebi...
Kõik lastevanemad on
oodatud Võrus Liiva 21
toimuvasse
vestlusringi,
mille teemaks on lapse
areng. Käsitletakse lapse
arenguperioode, alustades
imikueast ja lõpetades täiskasvanuks saamisega.
Kuupäevad ja teemad:
10. veebruar – 0-2aastane
laps, 10. märts – 3-7aastane
laps, 31. märts – algkoolilaps, 14. aprill – eelpuberteet ja murdeiga, 5. mai
– nooruki- ja täiskasvanuiga.
Vestlusringid algavad
kell 17 ja kestavad ligikaudu poolteist tundi. Vestlusringi juhivad õppenõustamiskeskuse spetsialistid.
Vestlusring on tasuta.
Info ja registreerumine
tel 5669 5364 või pille.
sormus@gmail.com.
PILLE SÕRMUS
luvad 1999. aastal sündinud
ja nooremad ning vanemasse rühma 1998.–1997. aastal
sündinud poisid-tüdrukud.
Teine etapp toimub 26.
veebruaril Lasnamäe spordikeskuses. Hoiame omadele pöialt ja jälgime saateid
ETVst ja ETV-2st.
Aitäh lastevanematele,
kes lapsi toetavad! Tänu ka
kooli kollektiivile igakülgse
abi eest!
AIVE PÄHN,
Osula kooli kehalise
kasvatuse õpetaja

Linnalähedaste
rühmade laager
Kääpal
28.–29.jaanuaril käisid Sõmerpalu põhikooli kodutütred ja noorkotkad Kääpal Võrumaa linnalähedaste rühmade erilaagris.
Toimus palju huvitavaid
tegevusi. Et uusi sõpru leida, loodi mõlemal päeval
segarühmad. Esimesel päe-

val tutvustati meile grupitööd, räägiti Kodutütarde ja
Noorte Kotkaste organisatsioonist, õpiti lauakombeid
ja malet, lauldi, mängiti
mänge ja Oliver Kelder õpetas rivistust.
Päeva lõpetas rühmadevaheline köietõmbevõistlus,
mille võitis Kääpa rühm.
Teisel päeval tegeldi peamiselt meditsiiniga.
Päeva alguses kuulati
esmaabiloengut, seejärel sai
ise situatsiooniülesannetes

kätt proovida.
Samal ajal kuulasid teised rühmad folkloorijutte,
lisaks vaadati õppeﬁlmi tulekahjust.
Päeva lõpetas kõigi laagriliste rivistus saalis, kus
toimus ka autasustamine.
Sõmerpalu põhikooli rühm
lahkus laagrist rõõmsa meeleoluga.
MARIANNE HAUG,
Sõmerpalu Põhikooli
kodutütrekanditaat

Valge kassi aasta algas Osulas lõbusalt
OSULA PÕHIKOOLI
3. KLASS
3. veebruaril toimus Osula
koolis valge kassi ehk jäneseaasta alguse puhul
üritus. Meile tulid külla
Antsla gümnaasiumi lapsed.
Pidu algas vahva tervitustantsuga. Pärast tantsu
öeldi, mis toob aasta 2011
erinevate tähtkujude esindajatele ja anti kaela ennustuskaardid.

Antsla tantsuseltsi Pärliine
3.−4. klasside tantsijad.

1. klassi lapsed esitasid
näidendi «Kassike ja jänkuke», milles lõid kaasa ka 2.
klassi kassikoor ja 3. klassi
päikesejänkud.
Külalised Antslast esitasid meile ühe vahva jänkutantsu. Antsla lapsed tõid

meile külakostiks komme
ning meie pakkusime neile
õunu ja porgandeid. Peol
saime mängida palju lõbusaid mänge. Kui meie pidu
oli läbi saanud, saatsime
külalised lehvitades bussi
peale.
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Sõmerpalu Sõnumid

Kaks naerusaart, kaks nutusaart,
kaks oma lapse silma halli,
mis olla võikski teil veel kallim.

Sõmerpalu valla huviringid 2010/2011
aeg

koht

huviring

kontaktisik

kontakttelefon

judo
laste rahvapill
segakoor
täiskasvanute rahvatants
tasuta aeg vallainimestele
judo
judo
näitering
võrkpall
noorte korvpall

Ivar Rosenberg
Meiki Kõva
Tõnu Vaask
Maarika Rosenberg
Tiia Linnas
Ivar Rosenberg
Ivar Rosenberg
Airika Saamo
Anti Ossis
Anti Ossis

517 6330
5300 3336
5558 4625
516 5751
516 5646
517 6330
517 6330
5199 7981
5645 5735
5645 5735

Teisipäev
11.30 Sõmerpalu lasteaed
beebiring
17.30–19 Sõmerpalu spordi- ja jõusaal tasuta aeg vallainimestele
17–18 Osula kooli spordisaal
noorte korvpall
18–19.30 Osula kooli spordisaal
aeroobika
19.30–21 Osula kooli spordisaal
meeste korvpall
20
Sulbi
näitering

Helena Helekivi
Tiia Linnas
Anti Ossis
Annika Juhanson
Anti Ossis
Airika Saamo

5332 5194
516 5646
5645 5735
522 5492
5645 5735
5199 7981

Kolmapäev
18–21 Sõmerpalu kool
18–21 Sulbi
15.30–17 Osula kooli spordisaal
17–19 Osula kooli spordisaal
19–21 Osula kooli spordisaal
16
Sulbi

ans H.A.A.G.
vokaalansambel Helin
tüdrukute võrkpall
noorte korvpall
täiskasvanute rahvatants
judo

Aare Hollo
Kristi Serv
Anti Ossis
Anti Ossis
Maarika Rosenberg
Ivar Rosenberg

506 3254
5645 2774
5645 5735
5645 5735
516 5751
517 6330

Neljapäev
15.10 Sõmerpalu lasteaed
17–19 Sõmerpalu jõusaal
11–13 Osula kooli spordisaal
19–21 Osula kool
Osula kool
13.15–15 Osula kool
18–19.30 Osula kooli spordisaal

judo
tasuta aeg vallainimestele
3. klassi rahvatants
tantsurühm Ummamuudu
täiskasvanute rahvapill
laste rahvapill
aeroobika

Ivar Rosenberg
517 6330
Tiia Linnas
516 5646
Kristina Ermel/Maarika Rosenberg
Aita Kängsepp
5191 5395
Sirje Puusepp
5373 8100
Meiki Kõva
5300 3336
Annika Juhanson
522 5492

laste rahvapill
beebiring
puhkpill/jahisarved
noorte võrkpall
võrkpall
seltskonnatants

Meiki Kõva
5300 3336
Helena Helekivi
5332 5149
Helmut Kostabi, TõnuVaask 5669 5351
Anti Ossis
5645 5735
Anti Ossis
5645 5735
Aleksandra Kerge
5663 4743

Esmaspäev
14
Sõmerpalu kool
13–15 muusikatuba
18.30–20.30 Osula kool
19–21 Sulbi või Osula
17–19 Sõmerpalu jõusaal
15
Sõmerpalu lasteaed
16
Sulbi
20–22 Sulbi
15.30–17 Osula kooli spordisaal
17–19 Osula kooli spordisaal

Reede
13–15
11.30
18.30
17–19
19–21

muusikatuba
Sõmerpalu lasteaed
Osula kool
Osula kooli spordisaal
Osula kooli spordisaal
Kurenurme seltsiruum

Laupäev 19–20.30 Osula kooli spordisaal

noorte rahvatantsurühm Maarika Rosenberg

516 5751

Pühapäev 19–21.30 muusikatuba

kandlekapell

Meiki Kõva

5300 3336

Kord kuus 19

kohvikklubi õhtud

Vambola Saarme

5392 1403

Sõmerpalu kool

Lähiaja üritused Sõmerpalu vallas

22. veebruaril Varese külalistemajas vallavanema vastuvõtt 9. klassi õpilastele. Info: Aige Uljas, tel 503 2474, aixike@hotmail.com.
23. veebruaril Osula koolis Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine. Info: Maarika Rosenberg, tel 516 5751.
20. veebruaril Sulbi jäärajavõistlus. Info: Aivar Rosenberg, tel 505 5707.
Veebruaris Kurenurme vastlatrall. Info: Laine Rehkli, tel 5349 8525.
12. märtsil Sulbis vastlapäev. Info: Kristel Lall, tel 5625 4021, Maret Soon, tel 5907 9222.
13. märtsil Sõmerpalu klubis kohvikklubi õhtu. Info: Vambola Saarme, tel 5392 1403.
19. märtsil Osula koolis lauamängude võistlus «Osavaim käsi». Info: Aige Uljas, tel 503 2474, aixike@hotmail.com.
21. märtsil Järvere pargis «Talvest kevadesse». Info: Maarika Rosenberg, tel 516 5751, maarika.rosenberg@gmail.com.
21. märtsil Osulas «Talvest kevadesse». Info: Maarika Rosenberg, tel 516 5751, maarika.rosenberg@gmail.com.
22. märtsil Sõmerpalus «Kohtumine kevadega». Info: Maarika Rosenberg, tel 516 5751, maarika.rosenberg@gmail.com.
1. aprillil Osula väikeses saalis «Nalja ja naeru nabani»/anekdoodid teelauas. Info: Maarika Rosenberg, tel 516 5751.
21. aprillil Sõmerpalu-Osula Jüriöö jooks. Info: Tiia Linnas, tel 516 5646.
23. aprillil Sõmerpalu valla maastikumäng. Info: Aige Uljas, tel 503 2474, aixike@hotmail.com.
Aprillis Sõmerpalu klubis valla laste «Lauluvurr». Info: Maarika Rosenberg, tel 516 5751
Aprillis Sõmerpalu spordisaalis valla karikavõistlused korvpallis. Info: Tiia Linnas, tel 516 5646, tiia.linnas@mail.ee.

Hea valija!
Soovitan kindlasti valima minna ja anda oma hääle meeldivale Riigikogu kandidaadile.
Kui olen ära teeninud teie
usalduse ja otsustate mind valida, siis võite olla kindel, et annate hääle inimesele, kes seisab
nii oma koduvalla kui laiemalt
talupidajate, kõigi maainimeste
ja maaelu püsimajäämise eest.
Mida suurem on kohalike
inimeste toetus, seda suurem
on mu sõna kaal, kui suures
poliitikas
maaeluküsimusi
otsustatakse.
Kui mind peaks Riigikokku
valitama, siis luban, et annan
endast parima, et maainimeste huvidega senisest rohkem
arvestataks.
AIVAR ROSENBERG

Osula raamatukogu
lahtiolekuajad:

Õnnitleme lapse sünni puhul!
Annela Bendi ja
Märt Perv
poeg PÄRTEL
Angela Hollo ja
Urmo Heinam
poeg HENRY

Õnne sünnipäevaks!
Silmadesse soojust ja rõõmude värvi,
südamele jõudu ja mõtetele lendu,
eluteel astudes hoogu ja indu!

Märts

Aprill

Heljut Veske 75

Helve Riivik 70

Enno Tuvik 75

Arvi Parman 70

Ada Kängsep 80

Milvi Kaelep 70

Garonne Ots 81

Sulev-Heldur Land 75

Senta Värtun 81

Linda Haan 75

Salme Täht 81

Eha Urm 80

Koidula Uder 82

Helju Dontsova 82

Olga Nurmetalu 83

Vaike Pärn 83

Vilve Saaremets 86

Elvira Rosen 85

Eha Antons 87

Elsa Reedi 86

Lea Tiganik 88

Lehte Reis 89

Helma Kongo 89

Alide Unt 89

Salme Puura 89

Tähtede taga koidab sul taevas,
vaikne lootus sul täide seal läeb...

Mälestame meie hulgast lahkunuid
Vambola Jürgens
Renate Jaanimägi
Vaike Kähr
Matilde Roosbaum
Linda Leius

esmaspäeviti kella 12 – 18;
teisipäeviti, kolmapäeviti,
neljapäeviti ja reedeti kella
9–15.30.
Info: Ülle Ermel, tel 522
1316, 789 5352.

Kolmapäeval, 23.veebruaril kell 19
Osula põhikooli võimlas

Sõmerpalu raamatukogu
lahtiolekuajad:

•kontsertaktus
valla aukodaniku nimetamine
• tantsuks ansambel HAAG
• tantsupauside ajal isetegevuskollektiivide
etteasted

esmaspäeviti, teisipäeviti
kella 8–16;
kolmapäeviti – lugejatele
suletud;
neljapäeviti, reedeti kella
11–19.
Info: Külli Ossul, tel 575
8160, 789 6496.
SÕMERPALU
SÕNUMID

iseseisvuspäeva
kogu pere peoõhtu

NB: Peolaua eest tuleb ise hoolitseda.
Puhvetit ei ole (nõud ise kaasa!).
Korraldajate poolt sünnipäevatort.
Info ja kohtade broneerimine
tel 786 8804, 5332 4890 (Maria).
Väljaandja: Sõmerpalu Vallavalitsus, Trükk: AS Võru Täht

