VEEBRUAR 2012

1. klassi astujad saavad kingiks
koolikoti ja koolitoetuse
Alates 2012/2013. õppeaastast kingib vallavalitsus koostöös ASiga Toftan kõikidele
Sõmerpalu valla põhikoolide
esimestesse klassidesse astuvatele ja Sõmerpalu valla

registris olevatele lastele 1.
septembri aktusel koolikoti.
Samuti maksab vald esimesse
klassi astuja toetust 35 eurot.
SÕMERPALU
VALLAVALITSUS

Õpetajate streigist Sõmerpalu vallas
7.-9. märtsini toimub õpetajate streik, millest võtavad
osa ka meie koolide ja lasteaia
õpetajad.
Streigi põhjuseks on asjaolu, et ei ole saavutatud kokkulepet õpetajate töötasu alammäärade tõstmises.
Streik algab 7. märtsil kell 8
ja kestab 9. märtsini. Streik on
üleriigiline. Streiki juhib Eesti
haridustöötajate liidu esimees
Sven Rondik.
Valla
haridusasutustes
toimub streik järgmistel aegadel: Sõmerpalu põhikoolis
7.-9. märtsini, s.o kolm päeva;

Osula põhikoolis 7.-8. märtsil, s.o kaks päeva; Sõmerpalu
lasteaias Lepatriinu 9. märtsil.
Streigiga seotud asutuste
direktorite selgitus vallavalitsusele töö korraldamise kohta streigipäevadel: «Streigipäevadel on asutuste uksed
avatud ning direktorid tööl.
Lasteaias on korraldatud
lastehoid ja toitlustus. Koolides on tagatud õpilastele
tegevused ning toitlustus.
Sõidavad koolibussid.»
MAARIKA ROSENBERG,
haridus- ja kultuuritööspetsialist

Kahe küla vastlapäev Osulas
26. veebruaril toimus
Osulas kooli mänguväljakul
kahe küla – Osula ja Sulbi
– vastlapäev. Võisteldi pikima liu laskmises, kepphobusel kappamises, pushpalli
veeretamises.
Originaalseima liusaani
valmistas Maka talu peremees Ain Vaher.
Kuna ilmataat mängis
organiseerijatele
vingerpussi, siis jäid suusasprint
ja rahvuslike lumememme-

de valmistamine ära.
Sportliku
vastlapäeva
lõpetuseks toimus kooli
sööklas mälumäng, söödi
hernesuppi ja vastlakukleid. Paremad said diplomi ja auhinna. Vastlapäeva
korraldasid Sõmerpalu valla noortevolikogu, Osula
külaselts ja Sulbi maarahva
selts. Järgmisel aastal kohtume vastlapäeval Sulbis.
MARET SOON

Vabariigi aastapäev vallas
MAARIKA ROSENBERG
23. veebruaril olid Eesti vabariigi aastapäeva
kontserdid koolides,
õhtul oli Osula kooli
saalis kontsertaktus.
Aastapäevakõnes
tunnustas vallavanem
Aare Hollo inimesi,
kes on valla head mainet hoidnud. 11. korda
andis vallavalitsus välja
valla aukodaniku tiitli. Sel aastal tunnustati
kauaaegset bussijuhti
Kalle Kreevaldit.
Vallavalitsuse tänukirja said tegusad valla
noored Kaisa Kängsepp,
Marianne Haug, Mattias
Loos, Mihkel Pihooja,
Kristi Täht, Mailiis
Potter ja Brändon Müürsepp.
24. veebruaril süütasid valla kodutütred Kaisa Kängsepp, Egerta ja
Gertin Aher ning noorkotkas Brändon Müürsepp küünlad ning asetasid lilled vabaduse eest
võidelnute ning lahingutes hukkunute mälestuseks Määritsal, Osula
kalmistul ja Osulas.
24. veebruaril toimusid ka tervisespordiüritused Sõmerpalus ja
Osulas.

Egerta Aher, Kaisa Kängsepp, Gertin Aher ja Brändon Müürsepp koos noorsootöötaja
Aige Uljasega Määritsa lahingu asupaigas mälestuskivi juurde lilli ja küünlaid asetamas.

Kahjuks mängis ilm korraldajatele vingerpussi ning
väljakuulutatud uisupäevak
asendati matkaga Osulast
Sõmerpallu, kus kohtuti
suusatajatega.
Kõige pisem matkaja oli
2,5aastane. Poolel teel otsustas ta küll väikse uinaku teha.
Lapsed, kes matkates ära väsisid, said sõita korraldaja Allan Terve meisterdatud kelgul. Kogu matkatee möödus
isamaalisi laule kuulates.
Matka lõpetajaid võttis vastu vallavolikogu esimees Aivar Rosenberg, kes
oli oma tervisekilomeetrid
Sõmerpalu suusarajal kogunud. Nii tema kui ka valla-

Vallavolikogu esimees Aivar Rosenberg (vasakul) ja vallavanem Aare Hollo aitasid tervisekilomeetreid koguda.

vanem Aare Hollo kogusid
tervisekilomeetreid esimest
korda. Suusaraja läbis veel 60

inimest. Suusapäevaku ja
matka organiseerisid Ossi
Tare ja Allan Terve.

Vabariigi aastapäeva puhul tunnustati Sõmerpalu valla tegusaid inimesi
LIINA VALPER
Eesti Vabariigi aastapäeva
puhul pälvisid maakonna
aunimetuse kaks tegusat
Sõmerpalu valla naist: Helen Metsma – Võrumaa
sotsiaaltöötaja 2011; Maarika Rosenberg –Võrumaa
kultuurielu edendaja 2011.
Nii valla sotsiaaltöö- ja lastekaitsespetsialist
Helen
Metsma (42) kui ka haridus- ja kultuurispetsialist
Maarika Rosenberg (46)
puutuvad oma töös kokku
paljude vallaelanikega.
Helen Metsma on lastega
perede abistamiseks loonud
hästi toimiva võrgustiku.
Ka on ta algatanud ja toetanud pikaajalistele töötutele
mõeldud tegevusi.
Maarika Rosenberg on

silma paistnud aktiivsusega
valla kultuurielu edendamisel, maakondlike kultuuriürituste korraldamisel
ja rahvatantsurühmade juhendamisel. Maarika käe all
tantsivad kolm rühma koduvallas ja üks rühm Antslas.

Valla aukodanikuks valiti
Kalle Kreevald
Sõmerpalu valla aukodanik on bussijuht ja aktiivne
kodupaiga kultuurielus osaleja Kalle Kreevald (63). Aukodaniku nimetuse teenis ta
kauaaegse kohusetruu töö
eest bussiroolis, aga ka väärt
isikuomaduste tõttu. Teda
on iseloomustatud kui head
suhtlejat ja mitmekülgsete
huvidega meest. Ta on aastaid kaasa löönud rahvapilliorkestris, on tantsinud
rahvatantsu ja seltskonna-

tantsu ning laulnud. Äramärkimist väärivad Kalle
täpsus, korrektsus, haritus
ning lugupidamine oma perest ja kolleegidest.
***
Vallaleht küsis päevakangelaste käest iseloomustust
üksteise kohta.
Maarika Rosenberg: «Kalle
on töökas ja sõbralik bussijuht, kellelt kurja sõna ei
kuule. Temaga on palju sõidetud. Ta ei vea kunagi alt.
Ta on ka ise väga kultuurisõbralik. Heleni töö on paljuski seotud laste, peredega.
Heleni poeg Juss tantsib 4.
klassi rühmas.»
Helen Metsma: «Kui Kalle
on bussiroolis, siis tead, et
sõit laabub. Teed on talle
tuttavad. Möödunud sügisel eakate päeval Võru valla piires ringi sõites selgus,

Maarika Rosenberg.
Kalle Kreevald ja «Kalle buss».

et bussis on juubilar. Kalle
võttis laulu üles. Väga sobiv
mees selle töö peale!
Maarika on aga organiseerija. Jõulude ajal on tema
töökoormus väga suur −
peod beebikoolist pensionärideni, kõik tema juhtimisel.
Samas peab ta teistega nõu,
arvestab teiste arvamust.
Mõlema poole võib julgelt
pöörduda. Ja kui milleski
kokku lepitud, siis üle ei ole

vaja rääkida.»
Kalle Kreevald: «Maarika
juhtimisel olen tantsinud.
Kõva kultuurijuht! Helen on
vallas lühemat aega töötanud. Olen eakaid bussiga kohale toonud, kui on pidu.»
Kalle Kreevald palub vabandust, et pikemalt pole
aega juttu ajada. «Kiire! Lähen eelkooli lapsi lasteaeda
tooma. 35 aastat olen lasteaia vahet sõitnud,» ütleb

Maidu Jaasoni fotod
Helen Metsma.

mees, kes istus bussirooli
esimest korda 1968. aastal
Vene sõjaväes.
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15 aastat
vallalehte
Ku taa lehetoimõndamisõ
tüü vasta võtsõ, sis edimädses as´as telse Aino Tambergi käest lehe pää kujundusõ
Sõmerpalu Sõnumid. Imä
soovit, et Aino tege iks professionaalsõ. Tuudaigu olĺ
muidu kombõs esi midägi
puutri joonistusprogrammin kokku käkerdä.
Edimäidsi numbridõ juttõ saaminõ käve nii, et Aleks
Pai, Mati Pau, Aare Hollo ja
tõsõ kõnõliva mullõ uma
tüüst ja ma tei sõs tuust
jutust kokkuvõttõ. Parla
kutsutas säänest kirotamist
PR-tüüs.
Ristipuu foto tegemises
leinakuulutusõ mano es olõ
tuudaigu inämb koskil siin
kandin värskilt raotut risti
tii veeren nätä. Ma lõigassi
sõs risti küttepuu kuusõpaku sisse ja tei pildi är.
Liiberi Naaskli, kes noid
pakkõ parajalõ lahksõ, võtsõ ka ristiga paku ja pesse
tuu ruttu halgõs. Esi pobisi
habõnilõ, et kae kos tetäs
tsirkust surnurongi kombidõga. Proovi sa tälle seletä,
et lehetegemine om tüü
nigu egä tõnõgi.
EVAR SAAR,
Sõmerpalu Sõnumite
edimäne toimõndaja

Annetatud
küünlad loitsid
Osula kalmistul
ALLAN TERVE
Teist aastat süütasime jõululaupäeval Osula kalmistul
annetustena kogutud küünlad. Sel korral oli neid 182.

Varstu keskkooli tüdruk Viola Kasak Sõmerpalu hooldekodu elanikele viiulit mängimas.

Varstu noored tõid meie vanadele rõõmu
LIINA VALPER
«Tulime, et muuta teie
elu huvitavamaks, värvilisemaks!» pöördus 17.
veebruaril heategevusliku projekti «Võrratult
vanad» juht, Varstu keskkooli 11. klassi õpilane
Romet Pazuhanitš Sõmerpalu hooldekodu hoolealuste poole.
Varstu koolinoorte külaskäigu keskne teema oli
äsjane sõbrapäev. Kontserdil esitasid luuletusi Tiiu Saar ja Evelin
Veinberg, viiulit mängis
Viola Kasak, laule esitas

kõlavahäälne Kadri Reiljan, tantsudega lõid meeleolu Tsooru rahvatantsijad
Koidukiire rühmast.
Hooldekodu
juhataja
Lenhard Ermel tänas külalisi meeleoluka kontserdi eest
kommikarbiga.
Noored tõid igale vanale
kingiks froteerätiku. Pärast
koosviibimist said hoolealused end kosutada morsi
ja Paadi Pagari küpsistega.
«Peale
meelelahutuse
oleme kaasa viinud vajalikke esmatarbekaupu. Käterättide ostu toetas Varstu
vallavalitsus. Paadi Pagar
asub hooldekodu naabru-

ses. Juhatajale meeldis meie
mõte vanureid külastada
ja ettevõte toetas meid hea
meelega,» rääkis Romet
Pazuhanitš. Sõidu Varstust
Järverre tasus hooldekodu.
Heategevuslik projekt
«Võrratult vanad» sündis mullu oktoobris Eesti
Energia arenguprogrammi
ENTRUM
avasessioonil.
Järgmiseks sessiooniks oli
kuueliikmeline tiim koos:
Egle Veinberg, Terje Lehes, Tiiu Saar ja Romet
Pazuhanitš Varstu keskkoolist ning Katren Robam ja
Laura Freivald Ülenurme
gümnaasiumist.

ENTRUM on pikaajaline
ettevõtlikkuse
arendamise programm,
mis aitab noortel teadmisi ja oskusi omandada, et neist kujuneksid
tegusad inimesed. Tänu
sellele programmile sai
teoks ka projekt «Võrratult vanad».
Noorte idee on aidata
oma tegevusega LõunaEesti hooldekodudes elavaid vanureid. Esimeseks
ettevõtmiseks oli jõulupidu Valgamaal Hargla
hooldekodus. Kontserdiga on käidud Tartumaal
Uderna hooldekodus.

Tantsurahva võistlus pakasega
MAARIKA ROSENBERG,
Osula segarühma ja
naisrühma Mari juhendaja
4. veebruari hommik tervitas Eestit õige krõbedate
külmakraadidega. Päiksetõusu ajal oli miinuseid
kohati 40 pügala ringis.
Sellest hoolimata pakkis
Sõmerpalu tantsurahvas
end soojalt sisse ja jäi ootama, kas sõit talvisele tantsupeole saab teoks või ei.
Vapper Merling Reiside bussijuht oli optimistlik ning
algas sõit Viljandi poole.
Algul tundus, et Viljandisse
me küll ei jõua, sest külmaga oli käiguvahetus vaevaline. Maanteel võttis buss aga
hoo üles ja Viljandisse jõud-

Mehed tantsivad karutantsu.

sime õigel ajal.
Viljandi tervitas meid
23kraadise pakasega, mis
tundus juba päris soe.
Viljandis on talvetantsupidusid korraldatud 14 aastat järjest.

Tantsupeo repertuaar oli
valitud Ullo Toomi raamatust «Eesti rahvatantsud».
Tänavu möödub tantsutaadi sünnist 110 aastat.
Tantsupeo eel esinesid
rahvatantsuansambli

Tarbatu tantsijad Viljandi
pärimusmuusika aidas. Pärast kontserti koguneti aida
ette, kus süüdati tantsupeotuli ning algas teekond läbi
Viljandi tantsuplatsile – Viljandi Vabaduse platsile.

Linnamäe 6klassilises algkoolis pinginaabrid olnud EllaHermine Siivak (Tarend) ja Eha Saaron. Kooliaastal 1930/
31, kui nad esimesse klassi läksid, oli lumerohke talv, nii
et Ella isa tõi teda kooli ja viis koju hobusega.

182 annetatud küünalt valgustasid terve Osula kalmistu.

Lapsed teatris
Tantsurahvast tervitasid
peokorraldajad ja Viljandi maavalitsuse esindajad.
Kokku oli tulnud ligi 1000
tantsijat. Märt Agu lustliku
sissejuhatuse järel asuti ühiselt tantsu lööma. Õige pea
hakkasid tantsuplatsi äärde
kerkima sallide ja suurrättide kuhjad. Külma ei tundnud keegi, pigem oli palav.
Tantsupidu kestis tund
aega. Pärast pidu siirdusime
tagasi aita, kus meid kostiti
tee ja mulgipudruga.
Tantsupidulistel jätkus
aga üritus siseruumides.
Esinesid Läti tantsurühmad
ning simmanil mängisid
Kihnu Poisid.
Üritus oli vahva, külma
ei tuntud ja haigeks ei jäänud keegi.

Eakate jõulupeol kohtusid koolikaaslased

Kaasteelised Võru keskkooli päevilt: esireas vasakult
Luule Veibri (Arras), Virve Mark (Skiller), Asta Veri (Ahman) ja Helju Teder (Põder). Taga Võrumaa õpetajate
seltsi Astra eestvedaja Vaike Uibopuu (Bokbinder). Kõik
nad on endised õpetajad.

Küünalde kogumise kastid
olid Osula, Sõmerpalu ja
Sulbi kaupluses.
Suurima panuse andis
Sulbi, kus koguti ligi 70
küünalt.
Suur tänu kõigile, kes
ettevõtmist toetasid −
vaatepilt oli seda väärt.

Kauaaegne Osula kooli
kütja ja koristaja Liidia Sulg
sai jaanuaris 80aastaseks.
Palju õnne!

Mälestuspildid jäädvustas
HELJO SAAR

22. jaanuaril käisid valla 27
last ja kolm lapsevanemat
Vanemuise teatri väikeses
majas vaatamas lasteetendust «Ninasarvik Otto».
Etendus oli lastele ning vanematele tasuta. Teatriskäik
sai teoks tänu heategevusprojektile «Aitan lapsi».
Projekt «Aitan lapsi» on
üks suuremaid heategevuskampaaniad Eestis. Kõigil
on võimalik annetada enam
kui 140 pandipakendi automaadis üle Eesti lastele
kultuurielamuste pakkumiseks. Ligi pooltele pakendiautomaatidele Eestis on
paigaldatud lisanupp, mida
vajutades saab inimene laste
toetuseks pandipakendi tagastusraha annetada. Kogu
annetatud raha läheb laste
teatrikülastuste tarbeks.
Projektiga on nüüdseks
liitunud peaaegu kõik Eestis
tegutsevad teatrid. Teatrisse
pääsevad lapsed selgitatakse
välja koostöös omavalitsuste ja lastega tegelevate organisatsioonidega. Ürituse
patroon on Evelin Ilves ning
käivitajad SA Aitan Lapsi ja
Eesti Etendusasutuste Liit.
Kui projekt jätkub, loodame Sõmerpalu lastele ka
edaspidi tasuta teatrikülastuse võimalusi pakkuda.
HELEN METSMA,
valla sotsiaaltöö- ja
lastekaitsespetsialist
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Teistmoodi
koolipäev
Sõmerpalus
Sõmerpalu põhikoolis on
kombeks, et vabariigi aastapäeva eel, 23. veebruaril,
tulevad kooli külalised, kes
sel päeval õpetajate asemel
ühe tunni annavad.
Tava sai alguse üleriigilisest kampaaniast «Tagasi Kooli», millega õhutati
täiskasvanuid taas oma
kooli külastama ja tänastele õpilastele oma elust,
kooliajast ja tööst rääkima.
Meie kooli vilistlased
ja aktiivsed valla inimesed
haarasid sellest võimalusest innukalt kinni.
Ka teisest Eesti otsast
ei peeta paljuks väikesesse
maakooli endast ja oma
tööst rääkima tulla.
Sel korral algas päev
traditsiooniliselt
Eesti
sünnipäevale pühendatud
aktusega.
Direktor Kristi Pettai rõhutas seekord oma kõnes,
kui oluline on tänapäeval
koostööoskus, selleta maailmas toime ei tule.
Lisaks tugevale akadeemiliste teadmiste baasile,
mille õpilane kooli lõpuks
saab, peab tal olema ka oskus elus toime tulla.
Internet, mis praegustele noortele on peaaegu teise
kodu eest, pärsib tugevalt
nende vahetut suhtlemisoskust.
Noored ei vaja häid eeskujusid mitte arvutiekraanilt, vaid päriselust.
Direktor paluski õpilastel seekordseid külalisi
võtta kui eeskujusid, sest
kõigil neil on, mille üle
elus uhkust tunda ja millest noortele rääkida.
Pärast kontserti astus
koolipere ette vanemveebel
Rain Pööra. Ta rääkis oma
tööst ja mitmest välismissioonist, kus ta on osalenud.
Loomulikult
pakkus
see huvi eriti poistele, kellel küsimused lõppeda ei
tahtnud.
Seejärel mindi klassidesse. Õpetajate asemel seisid
klassi ees Urmas Plangi,
Heini Sulg, Toomas Kaun,
Heli Juhkam, Valentina
Petov, Marek Sarapuu, Aivar Leok ja Maido Hollo.
Viimane oli esinejatest
noorim ja eriti põneva
elukutsega – lasteraamatute illustraator. Ka koolile
kinkis ta ühe oma illustratsioonidega raamatu.
Õpilastel oli huvitav ja
ei saa salata, et oli õpetajatelgi – vahel on ka neil tore
tagapingis istuda ja kedagi
teist klassi ees kuulata.
PILLE KULBERG, õpetaja

Kaasahaarav matemaatikanädal
TIIU ALTER, õpetaja
Matemaatikanädalal, 23.27. jaanuarini selgitati Sõmerpalu koolis välja kõigi
klasside parimad peastarvutajad ja sudokude lahendajad. Toimus nuputamisvõistlus algklassilastele ja
vanematele õpilastele.

Nädala jooksul koguti matemaatilist raha −
sigmasid, mille eest sai oksjonil koolitarbeid osta.
Tublimad Sõmerpalu
kooli matemaatikud olid
Ken Parijõgi 1. klassist,
Anita Laanejõe 2. klassist,
Thecla Rehkli 4. klassist ja
Heidi Lainemaa 8. klassist.

Omapärane oli kujundite
päev: igale klassile määrati
üks geomeetriline kujund,
millest tehti fotosid.

Sõmerpalu kooli lapsed näitavad matemaatikanädalal kogutud sigmasid, mille eest sai
osta oksjonil koolitarbeid.

Andekaid lapsi
tuleb arendada

palju ega liiga vähe.
Sõmerpalu
põhikooli
õpetajad kasutavad ainetundides õppetöö diferentseerimist, andes näiteks
olümpiaadidest osavõtjatele
spetsiaalseid lisaülesandeid.
Õpilased, kelle jõudlus on
teistest suurem, saavad ka
lisamaterjali.
Vahel ei tööta õpetaja
klassis mitte kahel, vaid kolmel ja neljal tasandil.
Üks väga tõhus moodus
andeka õpilasega tegelda on
rollimängud, erinevate eluliste situatsioonide loomine, kus tuleb end iseseisvalt

Erivajaduste pedagoogikas
käsitletakse andekaid lapsi
kui üht sihtrühma. Tegelik
elu näitab, et hariduslikest
ja kasvatuslikest erivajadustest kõneldes unustatakse
andekad sageli.
Tänapäeva koolis arvestatakse kõigi laste erivajadusi, püütakse pakkuda nende
arengust lähtuvat õpetust,
et tagada õpilaste võimetekohane areng. Õnnelik on
see laps, kellelt ei nõuta liiga

väljendada.
Klassikaline moodus aju
arendamiseks on luuletuste
päheõppimine. Eriti hea on
luulepõimikute õppimine,
kus iga osaleja peale oma
osa päheõppimise ka kaaslase teksti peab teadma ja
temaga arvestama.
Arvutitunnid pakuvad
lugematuid võimalusi kõigi
erivajaduste arvestamiseks
ja arendamiseks.
Meie
klassiruumides
on nüüdisaegne tehnika ja
võimalik muuta õppetunde interaktiivseks, tõstmaks
õpilase huvi aine vastu.

Matemaatikaõpetaja tegeleb peale tunnis lisaülesannete andmise andekate
õpilastega veel nuputamisringis.
Andekate laste puhul
on oluline avastada nende
huvivaldkonnad ja jälgida
nende isiksuse omapära.
Loomulikult on andekatel
vaja ka õnne sattuda oma
elu otsustavatel etappidel kokku õpetajatega, kes
annet märkavad ja nende
arengule kaasa aitavad.
ELMI MÜRKHAIN,
Sõmerpalu kooli eripedagoog

Loeng ohtlikest
esemetest
24. jaanuaril toimus Sõmerpalu kooli 5.-9. klassi
õpilastele loeng, kus Lõuna-Eesti pommirühma demineerija Veikko Allik rääkis inimestega juhtunud
õnnetustest. Näidati šokeerivat õppeﬁlmi õnnetusjuhtumitest,
tutvustati
plahvatusohtlikke esemeid.
Õpilased said vastused
neid huvitavatele küsimustele ja teada, kuidas toimida
ohtliku eseme leidmisel.
TIIA LINNAS, õpetaja

Päkapikklahkusveebruaris−Osulaõpilasedtaaskasutasidjõulupakendeid
AIRE PERK,
Osula kooli kunstiõpetaja
Loodetavasti on täiskasvanutel keskkonna kaitsmise
teemad seoses meid uputama kippuva pakendilaviiniga ammu läbi mõeldud
ja kodudes käib jäätmete
sorteerimine.
Teadliku tarbijana käitumine peaks salvestuma meisse
kõigisse ega tohiks jääda
hetkeliseks moeröögatuseks.
Kas majapidamises tekkivad
jäätmed ikka sorteeritakse
erinevatesse anumatesse ka
pärast suuri aktsioone?
Teadupärast läheb pakenditaara prügikonteinerist töötlusse. Kirevatest
kiledest, plasttopsidest, karpidest ja pudelitest, mille
tooraine on nafta, saavad
plastgraanulid. Neist valminud tooted ja materjalid
jõuavad teisel ringil taas inimese käsutusse.
Tühjad kestad kokku
kogunud ja jäätmejaama
saatnud, oleme ehk veidikegi puhtama südametunnistusega emakese Maa ees,
sest hoiame ära väärtusliku
maavara mõttetut raiskamist.
Enne prügilasse lähetamist võib pakenditele anda
veel ühe elu ja kasutada
neid koolitunnis vormiülesande lahendamiseks.
Igapäevaste tarbekaupade
pakendid, olgu need plasttopsid või ebastandardsed

pudelid, värvilised korgid,
mahla- , kommi- või koogikarbid, mida saab suurema
vaevata kokku koguda. Pesemisekski ei ole tarvis veekraani täiel võimsusel lahti
keerata.
Eriti kiirelt täituvad
prügikorvid jõulude ajal.
Mida kõike siis tagantkätt
minema ei visata! Poolel
teel taaskasutuskeskusse tegid pakendid vahepeatuse
Osula koolis. Lapsed pidid
kujundama oma n-ö jõulujäätmetest skulpturaalsed
objektid
üldnimetusega
«Lahkuv päkapikk 2011».
Tõtt-öelda olid lapsed
pakendite kooli toomisel
väga passiivsed.
Ometi ei jäänud ülesanne täitmata – osa materjale
ootas taaskasutust eelmisest
aastavahetusest, mil veerandi viimastes tundides
toimusid põhjalikud vestlused taaskasutusest, ökoloogilisest jalajäljest, maaja ökokunstist. Tookordne
meisterdamisidee koos laste
kogutud karpidega jäi riiulile ja sai teoks alles sellel õppeaastal. Sobilikke jäätmeid
tõid ka õpetajad ja aktiivsed
lapsevanemad.
Algatusest haarasid kinni algklassiõpetajad, konstrueerimist ja meisterdamist
jagus kogu koolipere kunstija tööõpetuse tundidesse.
Põnevaid ideid teostati
mitmekesi ja üksinda. Loomisrõõm oli karpe-purke
meelepärasesse vormi sobi-

tades kõigi õpilaste silmis.
Detailide
ühendamiseks
tarvitati traati, paelu, kleeplinti ja liimi. Erilist lusti
pakkus imepäraste taieste
värvimine välisukse taga pakase näpistusi eirates. Oma
skulptuuri tutvustamiseks
pidi põnevale vormile lisama kujundatud sildi, kus
kirjas ka töö pealkiri.
Koolimaja alumise korruse akendele ilmusid õpilaste kätetööna erisugused
tegelased ja pilkupüüdvad
vormid. Väljapanek sai meeleolukas. Iga vaataja võib
leida midagi oma maitsele –
müstilist vormimängu, põnevat ideed, värvikirevust ja
mehist lakoonilisust.
Jõulud on ammu ära saadetud, kuused välja visatud
ja ehted panipaika pandud,
meil aga said päkapikud
alles nüüd, veebruaris, lõplikult minekuvalmis. Lennukast mõttest teostuseni
kulub ikka aega.
Teise veerandi lõpus välja kuulutatud Osula põhikooli meisterdamisvõistluse
«Lahkuv päkapikk 2011»
võttis kokku õpetajatest
koosnev žürii.
Üksmeelel oldi kõige
suurema päkapiku valimisel. Viimane ei paelunud
üksnes suurusega, vaid oli
korrapärase vormi ja korrektse teostusega.
Sama uhke skulptuur
märgiti ära ka kui kõige
enam erinevaid materjale
sisaldav töö. Päkapiku au-

toriks oli 6. klassi õpilane
Raiko Täht. Teda aitas ema
Külvi Raudsepp, lapsevanem, kes meie ettevõtmist
ka suure koguse pakenditega toetas.
Põneva idee poolest torkas silma «Päkapikk purgis»,
autoriteks Urmo Variko ja
Kevin Kahar 6. klassist. Põneva teostuse ja praktilisuse tiitli sai 6. klassi õpilane
Laura-Anett Kreevald oma
töö eest. Armsaimaks päkapikuks valiti üksmeelselt
«Käsna Malle», autoriteks
Sirelyn Pommer, Kadi Kahre
ja Margot Loos 8. klassist.
Tähtsaks peeti ka tutvusta-

vat nimesilti. Kauni kujunduse poolest jäi silma Kätlin
Siiraku töö. Kooli poolt olid
kõigile kiidukirjad ja auhinnad.
Kunstiõpetajana tänan
direktor Anti Ossist, kes ettevõtmist toetas. Tänu toetuse ja abi eest ka Kristelle
Korstnikule, meie kooli sekretärile ja fotograaﬁle.
Loodame, et lapsed ei
hirmutanud tööperioodil
ära koolitädisid. Vaid väike
osa meie kodus prügikasti
minevatest pakenditest sai
endale uue elu, aga loodetavasti annab seegi skulptuuride meistritele hea tunde.

Armsaim päkapikk Käsna-Malle, autoriteks Margot Loos (vasakul), Sirelyn Pommer ja Kadi Kahre Osula kooli 8. klassist.
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Sõmerpalu Sõnumid

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

Lähiaja üritused Sõmerpalu vallas
11. märtsil Kurenurmes tervitused kevadepäevaks/naistepäev. Info: Laine Rehkli, tel 5349 8525, Maarika Rosenberg, tel 516 5751.
14. märtsil Sulbis emakeele ja võru keele õhtu. Info: Maarika Rosenberg, tel 516 5751.
17. märtsil Sõmerpalu klubis kohviõhtu. Info: Vambola Saarme, tel 5345 0199.
18. märtsil Kurenurmes eakate tervisepäev. Info: Laine Rehkli, tel 5349 8525.
19. märtsil Osulas «Tere, kevad!». Info: Maarika Rosenberg, tel 516 5751.
19. märtsil Järveres «Tere, kevad!». Info: Maarika Rosenberg, tel 516 5751.
25. märtsil Sulbis «Tere, kevad!». Info: Maarika Rosenberg, tel 516 5751.
14. aprillil Sõmerpalu klubis kohviõhtu. Info: Vambola Saarme, tel 5345 0199.
23. aprillil Sõmerpalu-Osula Jüriöö jooks ja teatevõistlused noortele. Info: Anti Ossis, tel 5645 5735, Aige Uljas, tel 505 3832.
27. aprillil Osula põhikoolis kuld- ja hõbelennu kokkutulek/kooli sünnipäev. Info: Anti Ossis, tel 5645 5735.
28. aprillil Sõmerpalu spordisaalis valla karikavõistlused korvpallis. Info.: Tiia Linnas, tel 516 5646.
30. aprillil Sulbis volbriöö. Info: Maarika Rosenberg, tel 516 5751.

Uued teenused
abivajajatele

täitmisel, õiguste teostamisel või toimetulekul raske olukorraga igapäevases
elukeskkonnas, et abivajaja
tuleks oma eluga iseseisvalt
toime.
Isikliku abistaja teenuse saaja võib olla puudega
inimene, kes vajab abi haiguse või olukorra tõttu, mis
oluliselt raskendab tema
igapäevast
toimetulekut;
puudega laps, kes vajab abi
lasteaias käimisel; puudega
koolilaps, kes vajab igakülgset abi koolis; puudega tööealine inimene, kes vajab abi
tööhõives osalemisel; kodus
viibiv puudega inimene,
kes vajab oma toimetuleku
suurendamist sel määral, et
tema senine hooldaja saaks
siseneda tööturule. Isikliku abistaja tegevusteks on
puudega inimese aktiivsuse

ja iseseisva toimetuleku suurendamine igas
eluvaldkonnas, sh tööhõives osalemises, olenevalt puude eripärast
abistamine liikumisel,
söömisel,
riietumisel,
suhtlemisel, hügieeniprotseduuride tegemisel,
kirjutamisel, lugemisel,
tööpaiga korrastamisel
jmt.
Projekti raames pakutava lapsehoiuteenuse
kontaktisik on Pille Sõrmus (tel 5669 5364, pille.
sormus@gmail.com).
Täpsemat
infot saab tel 786 8807,
helen@spalu.werro.ee
(Helen Metsma).

Ootame teavet Emakeelepäeval
Vallas hakkab
sõitma postibuss mobiilside kvalijututuppa!
teedi kohta
2. aprillist hakkab Sõmerpa14. märts on emakeelepäev,

mas on võimalus tutvuda
võrukeelsete trükistega.
Meelelahutuslikke
vahepalasid
esitavad
Kärgula pärimusmuusikud. Ootame kõiki
võru keele huvilisi koos
peredega emakeelepäeva tähistama! Lisainfo:
Maarika Rosenberg, tel
516 5751.
SÕMERPALU
VALLAVALITSUS

Sõmerpalu vald osaleb Euroopa Sotsiaalfondi projektis «Lapsehoiu-, tugiisikuja isikliku abistaja teenuse
pakkumise abil Rõuge,
Haanja ja Sõrmepalu vallas
teenusevajajate tööturule
sisenemise või seal püsimise toetamine - 1.3.0301.110112».
Projekt kestab 1. oktoobrist 2011 kuni 31. detsembrini 2013. Projekti raames
osutatakse Sõmerpalu vallas
tugiisiku-, isikliku abistaja
ja lapsehoiuteenust puuetega lastega või sotsiaalsete
või majanduslike toimetulekuprobleemidega peredele, puuetega ja hoolduskoormusega inimestele.

lu vallas postiteenuseid osutama postibuss, mis pakub
klientidele samu teenuseid
mida postkontor. Sõmerpalu postkontor on viimast
päeva avatud 30. märtsil.
Buss peatub mitu korda
nädalas Sõmerpalu kaupluse ees, jätkab vähemalt ühel
päeval nädalas Osula ja Sulbi piirkonna teenindamist.
Peatumiskohtade ja -aegade kavandamisel arvestame võimalusel ka Sõmerpalu vallavalitsuse ettepanekuid. Täpse sõidugraaﬁku paneme välja praeguse
postkontori uksele hiljemalt
1. märtsil.
Postibussis saab saata
kirju, pakke, kullerpakke ja
rahakaarte, tasuda makseid,
sõlmida liiklus- ja reisikindlustust, tellida perioodikat,
võtta välja ja panna kontole
sularaha, sõlmida SEB-panga lepinguid (avada kontot,
tellida deebetkaarti, sõlmida
otsekorraldusi ja internetipanga lepingut), osta postmarke, postkaarte, ümbrikke, pakkematerjale.
GERLI BRIFK,
Võru-Põlva piirkondliku
postkontori juhataja

Tugiisikuteenust osutatakse tööealisele (15-64a)
inimesele, kes vajab abi
puude, haiguse või olukorra
tõttu, mis oluliselt raskendab tema igapäevast toimetulekut, ning kinnipidamiskohast vabanenule, võimaldamaks teenuse saaja või
senise hoolduskoormusega
isiku tööturule sisenemist.
Tugiisikuteenuse saaja
võib olla väheste sotsiaalsete oskustega inimene,
haiguse tõttu abi vajav inimene, vaimupuudega või
psüühikahäirega inimene,
sõltuvusprobleemidega inimene, raskes olukorras täisealine, vangist vabanenud
isik, asendushoolduselt ellu
astuv noor.
Tugiisik aitab inimest
jõustamise ja juhendamise kaudu tema kohustuste

Sajandivahetusel, kui rajati
Varese ja Linnamäe mobiilsidemast, astus meie vald
edasi suure sammu infoühiskonda. Järgnes kümmekond aastat seisakut.
Nüüd paistab algavat
uus arenguetapp. Valminud on Elisa mast Osulas.
Samal operaatoril on lähiajal kavas püstitada mast
ka Sõmerpalu alevikus
ja Punaküläs. Sõmerpalu
motohalli katusele paigutas masti ka EMT.
Siiski on kuulda, et mobiilside ja mobiilne internet ei ole kõikjal vallas kvaliteetselt kättesaadavad.
Et
operaatorﬁrmasid
(Elisa, EMT, Tele 2) probleemidest teavitada, vajab
vallavalitsus andmeid.
Info (operaator, koht,
probleemid) mobiilside ja
mobiilse interneti kohta
palume saata meiliaadressil maia@spalu.werro.ee
või vallavalitsuse postiaadressil. Teatada võib ka telefonil 786 8800.
SÕMERPALU
VALLAVALITSUS

koolides on seda aastaid tähistatud. Sel aastal on pered
oodatud võru keele jututuppa Sulbi koolimajas 14.
märtsil kell 18.
Võru keele edendamisest vallas räägivad Merili
Küppar ja Mariko Faster. Sa-

HELEN METSMA,
valla sotsiaaltöö- ja
lastekaitsespetsialist

Võrumaa Talupidajate Liit korraldab

Õnnitleme lapse sünni puhul!
Gerda Dontsov ja
Kaidar Kenk
tütar ANGELIKA
Agnes ja Leo Palm
tütar GERDA
Kätlin Horn ja Allan Hommuk
poeg AKS-SAIRON

Õnne sünnipäevaks!
... ja ei või öelda, et kunagi enam
ei tuleks veel miskit, mis senisest kenam.
Sest rõõmud ei varja, ei ennast nad peida,
on elutargal ja kogenul kergem neid leida.

Märts

Garonne Ots 82
Ada Kängsep 81

Heino Laan 70
Maret Kostabi 70

Aprill

Märt Kreutzberg 70
Salme Puura 90

Alide Unt 90

Helma Kongo 90

Lehte Reis 90

Lea Tiganik 89

Õie Kapp 75

Eha Antons 88

Elle-Endla Raidma 75

Vilve Saaremets 87

Elsa Reedi 87

Olga Nurmetalu 84

Elvira Rosen 86

Koidula Uder 83

Vaike Pärn 84

Senta Värtun 82

Helju Dontsova 83

Salme Täht 82

Eha Urm 81

Päike paitagu su kalmu,
kuu ja tähed valvaku.

Mälestame meie hulgast
lahkunuid
Vaino Hellamaa
Eduard Pärn
Elfriede Toom
Kalju Püvi
Maie Rohtmets
Maria Raud
Maal Golubova
Väino Mängli

Teraviljakasvatajate konverentsi

Kirikuteated

Reedel, 9. märtsil Sulbis Roosu talu vabaajakeskuses

9.30 – 10 kogunemine ja registreerimine

Inimese Poeg ei ole tulnud, et lasta ennast teenida, vaid et ise teenida ja
anda oma elu lunaks paljude eest! Mk.10:45

Väetamise NPK väetistega – Tiiu Annuk ja Avo Kons
Lämmastikuga toimuvad protsessid mullas, efektiivne väetamine.

Jumalateenistused

Miks glüfosaat ei toiminud? – Tiiu Annuk
Rapsi umbrohutõrje – Tiiu Annuk ja Avo Kons
Tuulekaera tõrje odrapõllus – Kaupo Suik
Kvaliteetne külv agrotehnilisest vaatevinklist – Kalev Korbun
Haljasväetised – Liina Talgre
Mulla happesus ja lubiväetised – Eesti Maaviljeluse Instituudi
vanemteadur Valli Loide
Pestitsiidide jäägid taimekasvatussaadustes ning tähelepanu vajavad aspektid seadusandlusest lähtuvalt seotuna
taimekaitsega – Põllumajandusameti Võru keskuse peainspektor
Benno Laks
Palume üritusele registreeruda 7. märtsiks
tel 5349 9454 (Marika) või 782 1669 (Võrumaa Talupidajate Liit).
Infopäev on tasuta.

4. märtsil kell 11 Urvaste pastoraadis. Kaetud on armulaud. Kell 17.30
Sõmerpalu hooldekodus.
11.märtsil kell 11 Urvaste pastoraadis, kell 14 Heimtali kirikus.
18. märtsil kell 11 Urvaste pastoraadis.
25. märtsil kell 11 Urvaste pastoraadis. Pärast jumalateenistust algab
kevadleerikursus, mis kestab 27. maini.
1. aprillil kell 11 palmipuudepüha jumalateenistus Urvaste pastoraadis.
5. aprillil kell 17 suur neljapäev Urvaste kirikus.
6. aprillil kell 11 suur reede Urvaste kirikus.
8. aprillil kell 11 esimese ülestõusmispüha jumalateenistus Urvaste kirikus,
kell 14 Heimtali kirikus.
15. aprillil kell 11 Urvaste kirikus.
22. aprillil kell 11 Urvaste kirikus.

Teated

1. märtsil kell 18 algab Urvaste pastoraadis piiblikursus leeris käinutele.
Kevadleer toimub 25. märtsist 27. maini (nelipühad), suveleer 3. juunist
22. juulini, sügisleer 7. oktoobrist 2. detsembrini (1. advent).
Eelregistreerimine pole vajalik, kui tullakse esimesse tundi kohale. Vajaduse
korral saab võtta õpetajaga ühendust tel 511 8271.
Kursus algab nimetatud kuupäeval pärast jumalateenistust kell 12.15.

ÜLLAR SALUMETS, Urvaste koguduse õpetaja

Üritust toetab Euroopa Liit.

Väljaandja: Sõmerpalu Vallavalitsus, Trükk: AS Võru Täht

